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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4093606 การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Content Analysis of Mathematics for Basic Education Levels)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถศาสน นิมิตรพันธ
ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันอังคาร 11.30 – 14.30 น. หอง 11408

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการวิเคราะหพัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโน
ทัศนทางคณิตศาสตรและการประยุกตของเนื้อหาคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อใหผูเรียนมีค วามรูค วามสามารถและทักษะในการวิเคราะหมโนทัศ นที่ค ลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปน
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร และแกไขมโนทัศ นที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึก ษามีค วามรูค วามเขา ใจ และทักษะในการวิเคราะหเนื้อ หาคณิต ศาสตรในระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ในส ว นของพั ฒ นาการและการเชื่ อ มโยงของมโนทั ศ น ท างคณิ ต ศาสตร
การวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร ตลอดจนการ
แกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการบัณฑิต
ของหลักสูตร โดยจะตองมีการประเมินผลในดานพัฒนาการเรียนรูทั้งในดา นคุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อใหส อดคลองกับ
สาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ.
2554

3

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนวิเคราะหพฒ
ั นาการ
และการเชื่ อ มโยงของมโนทั ศ นท างคณิต ศาสตรแ ละการประยุ ก ต ตลอดจนวิเ คราะห ม โนทัศ น ที่
คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรทั้งในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเ คราะห ขอ มู ล และความน า จะเป น และศึก ษางานวิ จัย ที่ เ กี่ย วข องกั บ การจั ดการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร และแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร
Study and analyze mathematics contents in basic education. Analyze the
development and connection of mathematical concepts and their applications. Study
the mathematical analysis of misconceptions in both contents and operations. Study
measurement, geometry, algebra, data analysis and probability. And study research
related to teaching mathematics to develop mathematical concepts and correct
misconceptions in mathematics.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
บรรยาย อภิปราย และฝก สอนเสริมตามความ
ไมมีการปฏิบัติงาน
ประสบการณ 45 ชั่วโมง ตองการของนักศึกษาหรือ ภาคสนาม
ตอภาคการศึกษา
ตามความเห็นชอบของ
ผูสอน

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
90 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใ หคําปรึกษาและแนะนํา ทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษา และใหคาํ ปรึกษาผาน Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห

4

มคอ. 3

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 ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
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 ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
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 และประเมินข อมูลสารสนเทศ
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 ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
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 ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
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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 ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสํา คัญดา น
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลายทั้ง
รูป แบบ ที่เปน ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูป แบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
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6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีค วามตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
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
3
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
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
ภาพรวมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
3
ความรูของครูที่จําเปนสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4
มโนทัศนทางคณิตศาสตรและ
มโนทัศนที่คลาดเคลือ่ นทาง
คณิตศาสตร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

13

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
5
การวิเคราะหพัฒนาการ การ
3
เชื่อมโยงของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่ นทางคณิตศาสตรใน
สาระจํานวนและการดําเนินการ
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกีย่ วกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
6
การวิเคราะหพัฒนาการ การ
3
เชื่อมโยงของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่ นทางคณิตศาสตรใน
สาระจํานวนและการดําเนินการ
(ตอ) และสาระการวัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
7
การวิเคราะหพัฒนาการ การ
3
เชือ่ มโยงของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่ นทางคณิตศาสตรใน
สาระเรขาคณิต

8

สอบกลางภาคเรียน

3
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย
นักศึกษาทําแบบทดสอบ

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
9
การวิเคราะหพัฒนาการ การ
3
เชื่อมโยงของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่ นทางคณิตศาสตรใน
สาระพีชคณิต
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
10 การวิเคราะหพัฒนาการ การ
3
เชื่อมโยงของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่ นทางคณิตศาสตรใน
สาระการวิเคราะหขอ มูลและ
ความนาจะเปน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
11 ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยั ที่
3
เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรเพือ่ พัฒนา
มโนทัศนทางคณิตศาสตร
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
12 ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยั ที่
3
เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรเพือ่ พัฒนา
มโนทัศนทางคณิตศาสตร (ตอ)
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย

มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
13 ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรเพือ่ แกไข
มโนทัศนที่คลาดเคลือ่ นทาง
คณิตศาสตร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active ศาสน นิมิตรพันธ
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. การคิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรมคิด
วิเคราะห และเขียนแสดง
ทรรศนะตอประเด็น/สถานการณ
ที่กาํ หนดใหซึ่งสอดคลองกับ
หัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณที่
กําหนดใหซึ่งสอดคลองกับหัวขอ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ หรือบทความ
วิจัย
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มคอ. 3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
14 นําเสนอผลงานการศึกษา
คนควา

15

นําเสนอผลงานการศึกษา
คนควา

16

สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงานจาก
การศึกษาคนควา โดยมีผูสอน
และเพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรูแ บบ Active
Learning ดวยกระบวนการ
GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงานจาก
การศึกษาคนควา โดยมีผูสอน
และเพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
3
นักศึกษาทําแบบทดสอบ

ผูสอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน นิมิตรพันธ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.4

วิธีการประเมิน
- การทดสอบยอย

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
1-7 และ
10%
- การทวนสอบโดย
9-13
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
22

มคอ. 3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.4

- การทดสอบกลางภาค

8

15%

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.4

- การทดสอบปลายภาค

16

30%

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, 6.1.1-6.1.4

- การเขาชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน
การมีสวนรวมในการ
เรียน การคิดวิเคราะห
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
- การสงงานจาก
การศึกษาคนควาตรง
ตามกําหนดเวลานัด
หมาย
- การตรวจผลงาน
รายบุคคลและการ
พิจารณาทักษะการ
นําเสนอผลงานจาก

ตลอดภาค
เรียน

15%

ตลอดภาค
เรียน

15%

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

เรียน

23

วิธีการทวนสอบ
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทวนสอบโดย
พิจารณาจากแบบบันทึก
การจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูสอน
- การทวนสอบจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา

- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนผลงานรายบุคคล
จากการศึกษาคนควาที่

มคอ. 3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

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

- การตรวจผลงานกลุม
และการพิจารณาทักษะ
การนําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
ที่ผูสอนมอบหมาย

14-15

15%

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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วิธีการทวนสอบ
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนผลงานรายบุคคล
จากการศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนผลงานกลุม และ
การนําเสนอผลงานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนผลงานกลุม และ
การนําเสนอผลงานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียน 4093606 การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เรียบ
เรียงโดยอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552ก). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
.................... (2552ข). ตัว ชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย.
ฉวีวรรณ เศวตมาลย. (2545). การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
.................... (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
.................... (2549). การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2546). การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิช า
คณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2545ก). เอกสารสําหรับครูกิจ กรรมในหองเรียน
เพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวน. กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
..................... (2545ข). มาตรฐานครูคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
..................... (2546ก). พัฒนาความรูสึกเชิงจํานวน โดยใชโจทยปญหา กิจกรรม และเกม. กรุงเทพฯ:
เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
................. (2546ข). เรขาคณิตและความรูสึกเชิงปริภูมิ (Geometry and Spatial Sense).
กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
.................... (2546ค). ความรูสึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense). กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
.................... (2546ง). คูมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร . กรุง เทพฯ: สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
.................... (2546จ). อัจฉริยะทางคณิตศาสตรในหนังสือ พิมพส ยามรัฐ. กรุงเทพฯ: พราวเพรส
(2002).
.................... (2547). การใหเหตุผลในวิชาคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ.
.................... (2550). ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
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.................... (2551). การอบรมครูดวยระบบทางไกล สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการอบรม ปที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.
.................... (2552). การอบรมครูดวยระบบทางไกล สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการอบรม ปที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.
.................... (2553). การอบรมครูดวยระบบทางไกล สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการอบรม ปที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.
.................... (2555ก). การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
.................... (2555ข). ครูคณิตศาสตรมืออาชีพ เสนทางสูความสําเร็จ กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.
สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. (2539). รวมบทความทางคณิตศาสตร 50
เรื่อง. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
.................... (2542). คณิตศาสตรพาเพลิน 72 เรื่อง. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
สิริพร ทิพยคง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สุวัฒนา อุทัยรัตน. (2545). วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาการคิด สําหรับครูในยุคปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และชยุตม ภิรมยสมบัต.ิ (2546). ปฏิรูปกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร: การ
แปลงทางเรขาคณิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํา นักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2550). สารานุก รมวิช าชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
อรรถศาสน นิมิตรพันธ. (2553). กรณีศึกษาการพัฒนาครูประจําการคณิตศาสตรดวยวิธีการศึกษาและ
พัฒนาบทเรียน (Lesson Study). กรุงเทพฯ: อัดสําเนา
อัมพร มาคนอง. (2546). คณิตศาสตร: การสอนและการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ศูนยตําราและเอกสารทาง
วิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
.................... (2547ก). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2704643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนคณิตศาสตร (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2547) คณะครุศ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
.................... (2547ข). เอกสารประกอบการสอน รายวิช า 2704686 ทฤษฎีแ ละการประยุกตทาง
การศึกษาคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
.................... (2547ค). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2704687 การพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
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.................... (2553). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร: การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพฯ:
ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
.................... (2557). คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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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
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1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา และทบทวนระบบดวย
คณะกรรมการ
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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