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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4094604 ศาสตรและศิลปแหงการสอนคณิตศาสตร
(Mathematics Pedagogical Content Knowledge)

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถศาสน นิมิตรพันธ
ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันจันทร เวลา 13.0 0 – 17.00 น. หอง 11405

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการวิเคราะห และประยุกตใชหลักสูตร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คูมือครู และหนังสือแบบเรียนในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการวิเคราะห และประยุกตใชเทคนิคและวิธสี อน
คณิตศาสตร เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตรในการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการเขียนแผนการสอน การใชสื่อการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อ ใหผูเรียนมีค วามรูค วามเขา ใจ ความสามารถในการวิเคราะห และประยุกตใช งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรีย น และทดลองจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนคณิต ศาสตรโดยมีการดํา เนินงานผ า น
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ ความสามารถในการวิเคราะห และประยุกตใชหลักสูตร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คูมือครู หนังสือแบบเรียน เทคนิค และวิธีส อน
คณิตศาสตร เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตร การเขียนแผนการ
สอน การใชสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร สามารถบูรณาการความรูและประสบการณ
ในการฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน และทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงานผา นนวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตรที่
นานาชาติใ หการยอมรับในฐานะที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนา
นักศึ กษาให มี คุณลั กษณะอั นพึง ประสงค ตามความต อ งการบัณฑิ ตของหลั กสูต ร โดยจะต องมี การ
ประเมินผลในดา นพัฒ นาการเรียนรูทั้งในดา นคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางป ญ ญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และทักษะการจัดการเรี ยนรู ทั้งนี้ เพื่อให ส อดคลองกับ สาระสํา คัญ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คูมือครู หนังสือ
แบบเรียน เทคนิคและวิธีสอนคณิตศาสตร เทคนิค การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
คณิตศาสตร การเขียนแผนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมิน ผล ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร บูรณาการ
ความรูและประสบการณดังกลาวสูการฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรี ย น และทดลองจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนคณิต ศาสตรโดยมีการดํา เนินงานผ า น
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
Study curriculum, content and learning standard of mathematics curriculum,
teacher handbooks and textbooks, techniques and methods of teaching mathematics,
classroom management techniques and environments management for learning
mathematics. Study writing lesson plans, using instructional media for teaching and
learning activities. Study measurement and evaluation, research on mathematics
teaching and learning. Integrate knowledge and experience into practice the lesson plans
development, planning the learning behavior of the students, and experimental
activities for teaching mathematics through lesson study processes.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
บรรยาย อภิปราย และฝก สอนเสริมตามความ
ไมมีการปฏิบัติงาน
ประสบการณ 60 ชั่วโมง ตองการของนักศึกษาหรือ ภาคสนาม
ตอภาคการศึกษา
ตามความเห็นชอบของ
ผูสอน

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
75 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใ หคําปรึกษาและแนะนํา ทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษา และใหคาํ ปรึกษาผาน Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจ
ผูอื่น และเขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับ ตางๆขององคกร และ
สังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิ เคราะหแ บบวิภ าษวิธี (Diallectics) ในประเด็น วิกฤตดา นคุ ณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใชกรณีศึกษา (Case study)
1.2.4 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินผลจากกลุมเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และ
การบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยา งบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
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2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดา นในสาขาวิช าคณิตศาสตร
อยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายและอภิปราย
2.2.2 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบ สอบ (Inquiry
method)
2.2.3 การฝกปฏิบัติ และนําเสนองานจากการศึกษาคนควาและเตรียมการ
2.2.4 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมิน
คาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.2.5 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2.3.2 วัดและประเมินผลจากการนําเสนองานจากการศึกษาคนควาและเตรียมการ
2.3.3 วัดและประเมินผลจากการเรียนรูแบบรวมมือ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจยั
เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรา งสรรค มีวิสัยทัศน
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนํา ความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนา
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ผูเรีย น และการวิ จัยต อยอดองค ค วามรู มีค วามเป นผูนํ า ในการปฏิบั ติง านอยา งมีวิ สัย ทั ศ นใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิช าชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning)
3.2.2 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขา ใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ผูอื่นในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.4 มี ค วามไวในการรับ รูแ ละเข า ใจความรูสึ ก ของผูเรีย นคณิ ต ศาสตร ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอา
ใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรีย นแบบมีสว นรว มปฏิบัติ การ (Participative learning through
action)
4.2.2 การคิดใหความเห็นและการรับ ฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective
thinking)
4.2.3 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
4.3.3 วัด และประเมิน ผลจากผลนํา เสนอผลงานกลุ ม และการเป น ผู นํา ในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ค วามไวในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสารทั้ ง ที่เ ป น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยา ง
รวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตร
จากผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนํา เสนอ
ขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสํา คัญดา นการศึกษาจาก
ขาวหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.3 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสํา คัญดา น
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลายทั้ง
รูป แบบ ที่เปน ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูป แบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีค วามตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
6.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
6.3.3 วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
1. แนะนําและชี้แจง
4
รายละเอียดของรายวิชา
2. สํารวจความรูพื้นฐานและ
ประสบการณกอนเรียนเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. แนะนํารายวิชา การวัดและ
ศาสน นิมิตรพันธ
ประเมินผล แหลงการเรียนรู
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับบทบาทของครูที่
มีตอสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในสวนของการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทศั นที่เกี่ยวของ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
หลักสูตร สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร คูมอื ครู และ
หนังสือแบบเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ผานกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร คูม ือ
ครู และหนังสือแบบเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทศั นที่เกี่ยวของ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
3
หลักสูตร สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร คูมอื ครู และ
หนังสือแบบเรียน (ตอ)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ผานกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร คูม ือ
ครู และหนังสือแบบเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทศั นที่เกี่ยวของ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
4
เทคนิคและวิธีสอนคณิตศาสตร
4
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเรียนรู
คณิตศาสตร

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี

สอนคณิตศาสตร เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียนและสิง่ แวดลอม
เพื่อการเรียนรูค ณิตศาสตร
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซงึ่ สอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ กรณีศกึ ษา
ซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่เรียนจาก
เอกสารวิชาการ บทความวิชาการ
บทความวิจยั หรือสื่อวีดิทศั นที่
เกี่ยวของ

13

ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
5
เทคนิคและวิธีสอนคณิตศาสตร
4
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเรียนรู
คณิตศาสตร (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี

สอนคณิตศาสตร เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียนและสิง่ แวดลอม
เพื่อการเรียนรูค ณิตศาสตร
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ กรณีศกึ ษา
ซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่เรียนจาก
เอกสารวิชาการ บทความวิชาการ
บทความวิจยั หรือสื่อวีดิทศั นที่
เกี่ยวของ
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
6
การเขียนแผนการสอน การใช
4
สื่อการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการเขียนแผนการ

สอน การใชสอื่ การเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั หรือสื่อวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวของ
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
7
การเขียนแผนการสอน การใช
4
สื่อการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการเขียนแผนการ

ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

สอน การใชสอื่ การเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั หรือสื่อวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวของ

8

สอบกลางภาคเรียน

4

16

นักศึกษาทําแบบทดสอบ

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
9
การเขียนแผนการสอน การใช
4
สื่อการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการเขียนแผนการ

สอน การใชสอื่ การเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั หรือสื่อวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวของ
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร และการวางแผน
ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร และการ
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั หรือสื่อวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวของ
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร และการวางแผน
ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน (ตอ)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร และการ
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึน้
ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ
กรณีศกึ ษาซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั หรือสื่อวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวของ
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
12 ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
4
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน และ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยมีการ
ดําเนินงานผานกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรียน และทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงาน
ผานกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ทดลองใชบทเรียนคณิตศาสตรดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึน้
ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
13 ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
4
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน และ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยมีการ
ดําเนินงานผานกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรียน และทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงาน
ผานกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ทดลองใชบทเรียนคณิตศาสตรดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึน้
ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
14 ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
4
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน และ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยมีการ
ดําเนินงานผานกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรียน และทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงาน
ผานกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ทดลองใชบทเรียนคณิตศาสตรดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึน้
ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
15 ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
4
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูข องผูเรียน และ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยมีการ
ดําเนินงานผานกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน (ตอ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning ผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการสอน
วางแผนศึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูข องผูเรียน และทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงาน
ผานกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ทดลองใชบทเรียนคณิตศาสตรดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดงทรรศนะ
ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึน้
ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นดวย
กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
16 สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
นักศึกษาทําแบบทดสอบ

ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

- การทดสอบยอย
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

1.1.1-1.1.6, 2.1.1,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.4,
6.1.1-6.1.3

- การทดสอบกลางภาค

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
5.1.1-5.1.4, 6.1.16.1.3

- การทดสอบปลายภาค

เรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
1-7 และ
10%
- การทวนสอบโดย
9-15
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบและ
แบบบันทึกคะแนนภาค
ปฎิบัติของนักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
8
15%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
16
30%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
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ผลการเรียนรู
1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
ตลอดภาค
15%
- การทวนสอบโดย
เรียน
พิจารณาจากแบบบันทึก
การจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูสอน
- การทวนสอบจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา

- การเขาชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน
การมีสวนรวมในการ
เรียน การคิดวิเคราะห
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
- การสงงานจาก
การศึกษาคนควาตรง
ตามกําหนดเวลานัด
หมาย
- การตรวจผลงาน
ตลอดภาค
รายบุคคลและการ
เรียน
พิจารณาทักษะการ
จัดการเรียนรู / นําเสนอ
ผลงานจากการศึกษา
คนควาที่ผสู อน
มอบหมาย
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15%

- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนผลการจัดการ
เรียนรู / ผลงาน
รายบุคคลจากการศึกษา
คนควาที่ผสู อน
มอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนผลการจัดการ
เรียนรู / คะแนนผลงาน
รายบุคคลจากการศึกษา
คนควาที่ผสู อน
มอบหมาย

มคอ. 3

ผลการเรียนรู
1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

วิธีการประเมิน
- การตรวจผลงานกลุม
และการพิจารณาทักษะ
การจัดการเรียนรู /
นําเสนอผลงานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
12-15
15%
การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนผลการจัดการ
เรียนรู / ผลงานกลุม
และการนําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนผลการจัดการ
เรียนรู / ผลงานกลุม
และการนําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
คะแนน

ระดับคะแนน

90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ํากวา 50
ถอน
ไมสมบูรณ

A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียน 4094604 ศาสตรและศิลปแหงการสอนคณิตศาสตร เรียบเรียงโดยอาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552ก). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
.................... (2552ข). ตัว ชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย.
ชาริณี ตรีว รัญู. (2550). การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการศึกษาผานบทเรียน. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทรงชัย อักษรคิด. (2553). การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
มารุ ต พั ฒ ผล. (2550). การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร โดยใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนาบทเรียน. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (มปป.). เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design ดวยกระบวนการ GPAS 5
Steps และการวัด ประเมินผล แบบ Authentic Assessment ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2545). มาตรฐานครูคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ:
เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
.................... (2552). การอบรมครูดวยระบบทางไกล สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการอบรม ปที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.
.................... (2553). การอบรมครูดวยระบบทางไกล สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการอบรม ปที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.
.................... (2555ข). ครูคณิตศาสตรมืออาชีพ เสนทางสูความสําเร็จ กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.
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สุวัฒนา อุทัยรัตน. (2545). วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาการคิด สําหรับครูในยุคปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํา นักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2550). สารานุก รมวิช าชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). แนวทางการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
.................... (2549). การศึกษารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนของประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จดานการปฏิรปู การศึกษา. กรุงเทพฯ: สกศ.
อรรถศาสน นิมิตรพันธ. (2553). กรณีศึกษาการพัฒนาครูประจําการคณิตศาสตรดวยวิธีการศึกษาและ
พัฒนาบทเรียน (Lesson Study). กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
อัม พร ม า คนอง. (2557). คณิต ศาสตรสํ า หรับ ครูมัธ ยม. กรุ งเทพฯ: โรงพิม พแ หง จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Akiba, M.; LeTendre, G. K.; & Scribner, J. P. (2007). Teacher Quality, Opportunity Gap,
and National Achievement in 46 Countries. Educational Researcher. 36(7):
369-387.
APEC Human Resources Development Working Group: Education Network. (2007). APECKHON KAEN International Symposium 2007: Innovative Teaching Mathematics
through Lesson Study (II) Focusing on Mathematical Thinking 16-20 August 2007.
Center for Research in Mathematics Education, Faculty of Education, Khon Kaen
University. Printing.
Baba, T. (2007). Japanese Education and Lesson Study: An Overview. In Japanese
Lesson Study in Mathematics Its Impact, Diversity and Potential for Educational
Improvement. Isoda, M.; et al. pp. 2-7. Singapore: World Scientific Publishing.
Fernandez, C.; et al. (2001). Learning about Lesson Study in the United States. New York:
M. E. Share.
Fernandez, C.; & Chokshi, S. (2002). A Practical Guide to Translating Lesson Study for A
U.S. Setting. Phi Delta Kappan. 84(2): 128-134.
Fernandez, C.; Cannon, J.; & Chokshi, S. (2003). A U.S.-Japan Lesson Study
Collaboration Reveals Critical Lenses for Examining Practice. Teaching and
Teacher Education. 19(2): 171-185.
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Fernandez, C; & Yoshida, M. (2004). Lesson Study: A Japanese Approach to Improving
Mathematics Teaching and Learning. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Hashimoto, Y. (2007). International Comparative Classroom Research Project. In
Japanese Lesson Study in Mathematics Its Impact, Diversity and Potential for
Educational Improvement. Isoda, M.; et al. pp. 198-201. Singapore: World
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 ฐานขอมูลแนะนํา TDC (ThaiLIS) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3.2 เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th
3.3 เว็บไซตสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th
3.4 เว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
3.5 เว็บไซตสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
http://primarymath.ipst.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
2) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธปี ระเมินผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรว มสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา และทบทวนระบบดวย
คณะกรรมการ
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2) อาจารยทรี่ บั ผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกันกําหนดมาตรฐานการประเมินผลให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทําการทวนสอบโดยการตัดสินผลการ
เรียนรวมกัน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงเนื้อหา
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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