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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

1124312 วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 1 

 
Mathematics Teaching Methodology 1 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 58/5A อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 

กลุ่ม 58/5B อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 

กลุ่ม 58/6A อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 

กลุ่ม 58/6B อาจารย์ แก้วตา เจือนาค 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

หลังจากท่ีเรยีนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา  

2. ใช้เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

3. ใช้ทักษะการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  

4. ผลิตและใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้  

5. ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

6. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระเรื่องจ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต โดยเน้นทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
- 

 
 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการสอน การผลิตและการใช้สือ่เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ การ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ การท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรูเ้นื้อหาสาระเรื่องจ านวนและการ
ด าเนินการ การวัด เรขาคณติ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
3 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู้
เรื่องวิชาชีพครู  ความรู้ทั่วไป และ
ความรู้ด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
4. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากจิกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. กิจกรรม 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้ง  

1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
(Independent study) 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

1. การอภิปราย  1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
(Independent study) 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินการบ้าน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎ ีประสบการณ์
ภาคปฏิบตัิและผลกระทบจากการ
ตัดสิน  

1. การอภิปราย 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสาร
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง
คณิตศาสตร ์ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี
ผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  

1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
(Independent study) 
2. กิจกรรม 
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
(Independent study) 
2. กิจกรรม 
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน  พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน  

1. การอภิปราย 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนรู ้การวัด
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ
บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน
ช้ันเรียน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
4. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

3. การสอบปลายภาค  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอน การประเมินผล การจัดการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู ้การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การสอบปลายภาค  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -  ภาพรวมและ
ความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาใน
รายวิชาทั้งหมด  
-  แนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา 
-  วิธีการวัดและ
ประเมินผล 
-  ข้อตกลงใน
การเรยีน 
-  หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. อาจารย์ผูส้อน
อธิบายกรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพิ้นฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2560 และสรุป
สาระส าคญัของการ
ปรับปรุง
หลักสตูร กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
2. อาจารย์ผูส้อน
และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

2560 
-  องค์ประกอบ
ที่ส าคัญส าหรับ
การจัดการเรยีน
การสอน 
- มอบหมายงาน
ให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ
ที ่21 แล้วน าผล
การศึกษา
ค้นคว้ามา
น าเสนอใน
สัปดาห์ถดัไป  

องค์ประกอบท่ี
ส าคัญส าหรับการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคน
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ใน
ประเด็นต่อไปนี ้
 - หลักสูตร 
 - บทบาทของครู
และทักษะของคร ู
 - บทบาทของ
ผู้เรยีนและทักษะ
ของผู้เรียน 
 - ความรู ้ 
 - ห้องเรียน 
 - วิธีการสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน 
 - การวัดและ
ประเมินผล   

2  -การศึกษาและ
การจัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
-การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ขั้น
น าเข้าสู่
บทเรียน  

2  2  1. การ
อภิปราย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. กิจกรรม 
4. การเรียนรู้
ด้วยการสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

1. อาจารย์ผูส้อน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มละ 4 คน โดย
คละความสามารถ 
2. ให้นักศึกษาแต่
ละคนแลกเปลีย่น
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่ตนเอง
ศึกษาค้นคว้ามา 
3. หลังจากท่ี
นักศึกษา
แลกเปลีย่นความรู้

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

สรุปประเด็นการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

กันเรียบร้อยแล้ว ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันสรุปความรู้ที่
ได้จากการ
แลกเปลีย่นความรู้
เป็นช้ินงานของกลุ่ม
อีกครั้ง 
4. อาจารย์ผูส้อนสุ่ม
ตัวแทนกลุ่มของ
นักศึกษาออกมา
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
5. อาจารย์ผูส้อนสุ่ม
นักศึกษากลุ่มต่อไป
ขึน้มาน าเสนอ
ความรู้ที่แตกต่าง
จากกลุ่มแรก แล้ว
ท าเช่นนี้เรื่อยไป
จนกว่าจะครบทุก
กลุ่ม 
6. อาจารย์ผูส้อน
และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปความรู้ที่
ถูกต้องอีกครั้ง 
7. อาจารย์ผูส้อน
และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการน าเข้าสู่
บทเรียน ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้
  - ความหมาย 
  - วัตถุประสงค ์
  - ประโยชน์ 
  - เทคนิคการ
น าเข้าสู่บทเรียน 
  - การเตรียมตัว
เพื่อจัดกิจกรรม
น าเข้าสู่บทเรียน 

วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

8. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคน
ออกแบบกิจกรรม
น าเข้าสู่บทเรียนใน
เนื้อหาสาระจ านวน
และการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และสาระ
เรขาคณิตมาคน
ละ 1 กิจกรรมแล้ว
มาน าเสนอหนา้ช้ัน
เรียนในสัปดาห์หน้า 

3  -การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน 
ของเนื้อหาสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต 
 
  

2  2  1. กิจกรรม  1.ให้นักศึกษาแต่ละ
คนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน หลังจาก
การจัดกิจกรรม
อาจารยผ์ู้สอนและ
นักศึกษาร่วมกัน
วิพากษ์และสรุปผล
จากการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้ขั้นน าเข้า
สู่บทเรียน 
2. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นฝึกทักษะของ
เนื้อหา สาระจ านวน
และการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และสาระ
เรขาคณิต โดยให้
นักศึกษาแต่ละคน
ออกแบบกิจกรรมใน
เนื้อหาท่ีไม่ซ้ ากบั

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

กิจกรรมการ
เรียนรู้ขั้นน าเข้า
สู่บทเรียนของ
เนื้อหาสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  



10/19 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

เนื้อหาท่ีเคย
ออกแบบกิจกรรม
น าเข้าสู่บทเรียนมา
คน
ละ 1 กิจกรรม แล้ว
มาน าเสนอหนา้ขั้น
เรียนในสัปดาห์
ถัดไป  

4  - การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ขั้นฝึก
ทักษะของ
เนื้อหาสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระ
การ
วัด และ สาระ
เรขาคณิต 
  

2  2  1. กิจกรรม  1. ให้นักศึกษาแต่
ละคนจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ขั้นฝึก
ทักษะ หลังจากการ
จัดกิจกรรมอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา
ร่วมกันวิพากษ์และ
สรุปผลจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นฝึกทักษะ 
2. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคน
ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับวิธี
สอนและรูปแบบ
การเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที ่21   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

กิจกรรมการ
เรียนรู้ขั้นฝึก
ทักษะสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

5  -วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที ่21 
  

2  2  1. การ
อภิปราย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

1. อาจารย์ผูส้อน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มละ 4 คน โดย
คละความสามารถ 
2. ให้นักศึกษาแต่
ละคนแลกเปลีย่น
ความรู้ที่ตนเอง
ศึกษาค้นคว้ามา 
3. หลังจากท่ี
นักศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

ช้ินงานเกี่ยวกับ
วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที ่21  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

แลกเปลีย่นความรู้
กันเรียบร้อยแล้ว ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันสรุปความรู้ที่
ได้จากการ
แลกเปลีย่นความรู้
เป็นช้ินงานของกลุ่ม
อีกครั้ง 
4. อาจารย์ผูส้อนสุ่ม
ตัวแทนกลุ่มของ
นักศึกษาออกมา
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
5. อาจารย์ผูส้อนสุ่ม
นักศึกษากลุ่มต่อไป
ขึ้นมาน าเสนอ
ความรู้ที่แตกต่าง
จากกลุ่มแรก แล้ว
ท าเช่นนี้เรื่อยไป
จนกว่าจะครบทุก
กลุ่ม 
6. อาจารย์ผูส้อน
และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปความรู้ที่
ถูกต้องอีกครั้ง 
 ึ7. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เลือกวิธีสอนหรือ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที ่21 ที่
เหมาะกับเนื้อหาท่ี
แต่ละกลุ่มได้รบั
มอบหมาย แล้วมา
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียนในสัปดาห์

3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ถัดไป  

6  -วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ที่
เหมาะกับ
เนื้อหาวิชาใน
สาระจ านวนและ
การ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
วิธีสอนและรูปแบบ
การเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ที่แต่
กลุ่มได้จัดเตรยีมมา  

  วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ที่
เหมาะกับ
เนื้อหาวิชาตาม
สาระการเรียนรู ้ 

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. การสอบ
ปลายภาค  

7  -วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ที่
เหมาะกับ
เนื้อหาวิชาใน
สาระจ านวนและ
การ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
วิธีสอนและรูปแบบ
การเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ที่แต่
กลุ่มได้จัดเตรยีมมา  

  วิธีสอนและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ที่
เหมาะกับ
เนื้อหาวิชาตาม
สาระการเรียนรู ้ 

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. การสอบ
ปลายภาค  

8  -ทักษะการสอน
และเทคนิคการ
สอน
คณิตศาสตร ์ 

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. อาจารย์ผูส้อน
และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับทักษะการ
สอนที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้สอนในศตวรรษ
ที ่21 และเทคนิค
การสอน
คณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
2. อาจารย์ผูส้อน
สรุปความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

9  -การผลติและ
การใช้สื่อเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้  

2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
2. การเรียนรู้
ด้วยการสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

อาจารยผ์ู้สอน
แบ่งกลุ่ม
นักศึกษา กลุ่ม
ละ 3 คน โดยคละ
ความสามารถ ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ผลิตสื่อเพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้เนื้อหา
สาระจ านวนและ
การ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และสาระ
เรขาคณิต พร้อมท้ัง
จัดท าคู่มือการใช้สื่อ
การเรยีนรู ้และ
น าเสนอการใช้สื่อ
การเรยีนรู้หน้าช้ัน
เรียน  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

สื่อการเรียนการ
สอนสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และ
สาระเรขาคณิต  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

10  -การวัดและการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. กิจกรรม  

1. อาจารย์ผูส้อน
อธิบายความรู้
เกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
  - การวัดผล
ประเมินผลการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์ 
  - การวัดผล
ประเมินผลด้วย
แบบทดสอบ 
  - การวัดผล
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
  - การวัดผล
ประเมินผลด้านเจต
คต ิ
2. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาออก
ข้อสอบเนื้อหาสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ หลังจาก
นั้นอาจารยผ์ู้สอน
และนักศึกษา
ร่วมกันวิพากษ์และ
สรุปแนวทางการ
ออกข้อสอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

ออกข้อสอบ
เนื้อหาสาระ
จ านวนและการ
ด าเนินการ  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  -การวัดและการ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

อาจารยผ์ู้สอน
มอบหมายให้
นักศึกษาออก
ข้อสอบเนื้อหาสาระ
การวัดและสาระ
เรขาคณิตหลังจาก
นั้นอาจารยผ์ู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

ออกข้อสอบ
เนื้อหาสาระการ
วัดและ
เรขาคณิต  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

และนักศึกษา
ร่วมกันวิพากษ์และ
สรุปแนวทางการ
ออกข้อสอบ 

ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

12  -โครงการสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. อาจารย์ผูส้อน
อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้างของ
แผนการจดัการ
เรียนรู ้องค์ประกอบ
ของแผนการจัดการ
เรียนรู ้และหลักการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2. อาจารย์ผูส้อน
ยกตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์แล้ว
อาจารยผ์ู้สอนกับ
นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายและ
วิเคราะห์การเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรู ้
3. อาจารย์ผูส้อน
มอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคน
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เนื้อหา
สาระจ านวนและ
การ
ด าเนินการ สาระ
การวัด และสาระ
เรขาคณิต คน
ละ 1 แผน แล้วมา
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียนในสัปดาห์
หน้า  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/
รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

13  -แผนการจัดการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
จ านวนและการ
ด าเนินการ  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาน าเสนอ
การเขียนแผนการ
จัดการ
เรียนรู ้หลังจากนั้น
อาจารยผ์ู้สอนและ
นักศึกษาร่วมกัน
วิพากษ์พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาการเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป  

  แผนการจดัการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
จ านวนและการ
ด าเนินการ  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

14  -แผนการจัดการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
การวัด  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาน าเสนอ
การเขียนแผนการ
จัดการ
เรียนรู ้หลังจากนั้น
อาจารยผ์ู้สอนและ
นักศึกษาร่วมกัน
วิพากษ์พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาการเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป  

  แผนการจดัการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
การวัด  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

15  -แผนการจัดการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
เรขาคณิต  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาน าเสนอ
การเขียนแผนการ
จัดการ
เรียนรู ้หลังจากนั้น
อาจารยผ์ู้สอนและ
นักศึกษาร่วมกัน
วิพากษ์พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาการเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป  

  แผนการจดัการ
เรียนรูส้าระเรื่อง
เรขาคณิต  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

 รวม 30.00 30.00      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการ
ประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  ทุกสัปดาห ์ 0.00  0.00  

2  การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

2, 5, 6, 7 และ 9  10.00  10.00  

3  การประเมินการบ้าน  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 และ 13  50.00  50.00  

4  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

ทุกสัปดาห ์ 10.00  10.00  

5  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ทุกสัปดาห ์ 5.00  5.00  

6  การสอบปลายภาค  17  25.00  25.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
แก้วตา  เจือนาค. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1124312  วิธีการสอนคณติศาสตร ์1. 

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

 

 
หนังสือทุกเล่มที่มคี าว่า การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ วิธีสอน เทคนิควธิีสอน ทักษะการสอน การวดัและการประเมินผลการ

เรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นต้น  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2558). ศิลปะการสอน เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: วีพรินท์.  

ทิศนา แขมมณี. (2556). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพ์ครั้งท่ี 8 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์

          แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

___________(2557). 14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งท่ี 12 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั. 2557. 
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

          -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

          -  การสมัภาษณ์นักศึกษา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

          -  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

          -  ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 

          -  การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

          ปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากข้ึน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
วิพากษ์การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้อื่น แล้วน าผลจากการวิพากษ์ไปปรับใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินตนเองเพื่อทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 5 ด้าน ได้แก ่ 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ 

ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา  
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ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ด้านที่ 6 ด้านการจัดการเรียนรู ้

ด้านที่ 7 ด้านอัตลักษณบ์ัณฑติ "จติอาสา พัฒนาท้องถิ่น" 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

         - ปรับปรุง/พัฒนารายวิชาจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ 

         - ปรับปรุง/พัฒนารายวิชาจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์  

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

 
    ปรับปรุงเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยการตดัลดเนื้อหา  เพิ่มเนื้อหา เลื่อนไหลในแต่ละระดบัช้ัน   
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