
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 

 

1124313 วิธีการสอนคณิตศาสตร 2 

 
Mathematics Teaching Methodology 2 

 

 

2. จํานวนหนวยกิต 
 

 
3(2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
 

 
ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 58/5A อาจารย แกวตา เจือนาค 

กลุม 58/5B อาจารย แกวตา เจือนาค 

กลุม 58/6A อาจารย แกวตา เจือนาค 

กลุม 58/6B อาจารย แกวตา เจือนาค 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2561 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

    
หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 

 

หลังจากท่ีเรยีนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา  

2. ใชเทคนิควิธีสอนคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา 

3. ใชทักษะการสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  

4. ผลิตและใชสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรูได  

5. ใชการวัดและประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรอยางถูกตองและเหมาะสม  

6. เขียนแผนการจัดการเรียนรูเน้ือหาสาระพีชคณิต  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน โดยเนนทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรได 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
- 

 
 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร ทักษะการสอน การผลิตและการใชสือ่เพ่ือสงเสรมิการเรียนรู การ

วัดผลและการประเมินผลการเรียนรูคณติศาสตร การทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรูเน้ือหาสาระพีชคณิต การวิเคราะห

ขอมูลและความนาจะเปน โดยเนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
           

 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 

 
3 ช่ัวโมง/สัปดาห 
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หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาของ

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

1. การสะทอนความคดิ (Reflective 

thinking)  

1. การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน  

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยงและลําดับความสาํคัญ  

1. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคณุคาและศกัดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย  

    

 

5.เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

คร ู 

    

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจในองคความรู

เรื่องวิชาชีพครู  ความรูท่ัวไป และ

ความรูดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวาง เปนระบบ สามารถวิเคราะห

และแกปญหาได  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

4. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

4. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของอยางบูรณาการ  

1. กิจกรรม 

2. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความเขาใจความกาวหนาของความรู

เฉพาะดานในสาขาวิชาชีพครูอยาง

ลึกซึ้ง  

1. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study) 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรูและเห็นความสําคัญของการ

ใชงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู  

1. การอภิปราย  1. การประเมินการบาน 

2. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และกระบวนการคดิท่ีเก่ียวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning)  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถสืบคน ทําความเขาใจ และ

ประเมินขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและ

สรางสรรค  

1. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study) 

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

3. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินการบาน  

 

3.สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณ

ในการตัดสินเก่ียวกับการจัดการเรยีน

การสอนและการพัฒนาผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรูภาคทฤษฎ ีประสบการณ

ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ

ตัดสิน  

1. การอภิปราย 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

2. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสรางสมัพันธภาพ

ระหวางผูเรียนกับผูมสีวนเก่ียวของอยาง

เปนกัลยาณมติร  

1. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  

 

2.มีความเปนผูนําและผูตามในการ

ทํางานเปนทีม รวมท้ังมีสวนชวยและเอ้ือ

ตอการแกปญหาในกลุมไดอยาง

สรางสรรค  

1. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการ

วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเน่ืองตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ตอสวนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะหขอมลู ขาวสาร

ท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง

คณิตศาสตร ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี

ผลใหเขาใจองคความรูหรือประเดน็

ปญหาไดอยางชัดเจน  

1. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study) 

2. กิจกรรม 

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

4. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

 

2.มีความสามารถในการสืบคน

ขอมูล การประมวลผล แปล

ความหมาย และการเลือกใชขอมูล

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

1. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study) 

2. กิจกรรม 

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

4. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน  พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคลและกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน  

1. การอภิปราย 

2. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning)  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการเรยีนรู การวัด

ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ

บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน

ช้ันเรียน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

4. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 

3. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบัิติการ

สอน บริหารจัดการช้ันเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและ

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การประเมินการบาน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

รายงานผลการจดัการเรียนรูและทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรยีนไดอยางเหมาะสมตามความ

แตกตางระหวางบุคคล  

3. การสอบปลายภาค  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและบรรยากาศแหงการเรียนรูท่ี

อบอุน มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุคาของการนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการสอน การประเมินผล การจัดการ

ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได

อยางเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม 

2. การสอบปลายภาค  

 
หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -  อธิบายภาพรวม

และความตอเน่ือง

ของเน้ือหาในรายวิชา

ท้ังหมด  

-  อธิบายแนวทาง

การจัดการเรยีนการ

สอนของรายวิชา 

-  วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

-  ขอตกลงในการ

เรียน 

-หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560 

  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

อาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิเคราะห

และสรุป

สาระสําคญัของ

การเปลีย่นแปลง

มาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดของ

หลักสตูร

แกนกลาง

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.

2560  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

สรุป

สาระสําคญั

ของการ

เปลี่ยนแปลง

มาตรฐาน

และตัวช้ีวัด

ของหลักสูตร

แกนกลาง

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.

2560  

1. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

2  -การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูวิชา

คณิตศาสตรเน้ือหา

สาระพีชคณิต  

2  2  1. กิจกรรม  ใหนักศึกษาแตละ

กลุมออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูวิชา

คณิตศาสตรใน

เน้ือหาท่ี

ไดรับ หลังจาก

น้ันอาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

และสรุปผลท่ีได

จากกิจกรรม  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

กิจกรรมการ

เรียนรู

คณิตศาสตร

เน้ือหาสาระ

พีชคณิต  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

3  -การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูคณติศาสตร

เน้ือหาสาระสถิติและ

ความนาจะเปน 

 

  

2  2  1. กิจกรรม  ใหนักศึกษาแตละ

กลุมออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูวิชา

คณิตศาสตรใน

เน้ือหาท่ี

ไดรับ หลังจาก

น้ันอาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

และสรุปผลท่ีได

จากกิจกรรม  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

กิจกรรมการ

เรียนรู

คณิตศาสตร

เน้ือหาสาระ

สถิติและ

ความนาจะ

เปน  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

4  - วิธีการสอนและ

รูปแบบการเรียนการ

สอนคณติศาสตรท่ี

เหมาะกับเน้ือหาวิชา

ในสาระพีชคณิต 

  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาแตละ

กลุมดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอนโดยใชวิธี

สอนและรูปแบบ

การเรยีนการสอน

คณิตศาสตรท่ีแต

ละกลุมได

จัดเตรียมมา  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ช้ินงาน

เก่ียวกับวิธี

สอนและ

รูปแบบการ

เรียนการสอน

ท่ีเหมาะกับ

เน้ือหาวิชาใน

สาระ

พีชคณิต  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

5  - วิธีการสอนและ

รูปแบบการเรียนการ

สอนคณติศาสตรท่ี

เหมาะกับเน้ือหาวิชา

ในสาระสถิติและ

ความนาจะเปน  

2  2  1. กิจกรรม  นักศึกษาแตละ

กลุมดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอนโดยใชวิธี

สอนและรูปแบบ

การเรยีนการสอน

คณิตศาสตรท่ีแต

กลุมไดจัดเตรยีม

มา   

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ช้ินงาน

เก่ียวกับวิธี

สอนและ

รูปแบบการ

เรียนการสอน

ท่ีเหมาะกับ

เน้ือหาวิชาใน

สาระสถิติ

และความ

นาจะเปน  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

6  - การผลติและการใช

สื่อเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรู   

2  2  1. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning) 

2. การเรียนรู

ดวยการสืบคน 

(Learning to 

Search)  

อาจารยผูสอน

แบงกลุม

นักศึกษา กลุม

ละ 3 คน โดย

คละ

ความสามารถ ให

นักศึกษาแตละ

กลุมผลิตสื่อเพ่ือ

สงเสริมการ

เรียนรูเน้ือหา

สาระพีชคณิต

หรือสาระสถิติ

และความนาจะ

เปน พรอมท้ัง

จัดทําคูมือการใช

สื่อการ

เรียนรู และ

นําเสนอการใชสื่อ

การเรยีนรูหนา

ช้ันเรียน   

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

สื่อการเรียนรู

สาระพีชคณิต

หรือสาระ

สถิติและ

ความนาจะ

เปน  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

7  -การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) มา

ประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรู  

2  2  1. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning) 

2. การเรียนรู

อาจารยผูสอน

แบงกลุม

นักศึกษา กลุม

ละ 3 คน โดย

คละ

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

การจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูโดย

ประยุกตใช

เทคโนโลยี

1. การ

ประเมิน

การบาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ดวยการสืบคน 

(Learning to 

Search)  

ความสามารถ ให

นักศึกษาแตละ

กลุมออกแบบการ

จัดการเรียนรูโดย

นําเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร

(ICT)เขามา

ประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรู

พรอมท้ังนําเสนอ

หนาช้ันเรียน  

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร (ICT)  

8  -การวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. อาจารยผูสอน

อธิบายความรู

เก่ียวกับการวัด

และการ

ประเมินผลการ

เรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ในประเด็น

ตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

  - การวัดผล

ประเมินผลการ

เรียนรู

คณิตศาสตร  

  - การวัดผล

ประเมินผลดวย

แบบทดสอบ 

  - การวัดผล

ประเมินผลตาม

สภาพจริง 

  - การวัดผล

ประเมินผลดาน

เจตคต ิ

  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

2. การสอบ

ปลายภาค  

9  -การวัดและการ

ประเมินผลดวย

แบบทดสอบ  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝก

อาจารยผูสอน

มอบหมายให

นักศึกษาออก

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ออกขอสอบ

คณิตศาสตร

เน้ือหาสาระ

1. การ

ประเมิน

การบาน 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ 

(Practice)  

ขอสอบเน้ือหา

สาระพีชคณิต

และสาระสถิติ

และความนาจะ

เปนหลังจากน้ัน

อาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

และสรุปแนว

ทางการออก

ขอสอบ  

พีชคณิตและ

สาระสถิติ

และความ

นาจะเปน  

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การสอบ

ปลายภาค  

10  -การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 

  

2  2  1. การ

อภิปราย  

อาจารยผูสอน

ยกตัวอยาง

แผนการจดัการ

เรียนรู

คณิตศาสตร

เน้ือหาสาระ

พีชคณิตและ

สาระสถิติและ

ความนาจะเปน

หลังจากน้ัน

อาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

และแลกเปลีย่น

เรียนรูเก่ียวกับ

วิธีการเขียน

แผนการจดัการ

เรียนรูและ

มุมมองในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูเชิง

สรางสรรค  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

11  -การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในเน้ือหา

สาระพีชคณิต  

2  2  1. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

2. การเรียนรู

อาจารยผูสอน

มอบหมายให

นักศึกษาแตละ

กลุมเขียน

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

แผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตร

สาระ

1. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning)  

แผนการจดัการ

เรียนรูเน้ือหา

สาระ

พีชคณิต กลุม

ละ 1 แผน แลว

มานําเสนอหนา

ช้ันเรียนหลังจาก

น้ันอาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

พรอมท้ังให

ขอเสนอแนะ

สําหรับการ

พัฒนาการเขียน

แผนการจดัการ

เรียนรูในครั้ง

ตอไป   

พีชคณิต  บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

12  -การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในเน้ือหา

สาระสถิติและความ

นาจะเปน  

2  2  1. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

2. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning)  

อาจารยผูสอน

มอบหมายให

นักศึกษาแตละ

กลุมเขียน

แผนการจดัการ

เรียนรูเน้ือหา

สาระสถิติและ

ความนาจะเปน

กลุม

ละ 1 แผน แลว

มานําเสนอหนา

ช้ันเรียนหลังจาก

น้ันอาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

พรอมท้ังให

ขอเสนอแนะ

สําหรับการ

พัฒนาการเขียน

แผนการจดัการ

เรียนรูในครั้ง

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

แผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตร

สาระสถิติ

และความ

นาจะเปน  

1. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ตอไป   

13  -โครงสรางและ

หลักการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรู

คณิตศาสตรใน

รูปแบบภาษาอังกฤษ  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

1.อาจารยผูสอน

อธิบายโครงสราง

และองคประกอบ

ของแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรใน

รูปแบบ

ภาษาอังกฤษ 

2.อาจารยและ

นักศึกษารวมกัน

วิเคราะหหลักการ

เขียนแผนการ

จัดการเรียนรูใน

แตละ

องคประกอบ 

3.อาจารยผูสอน

และนักศึกษา

รวมกันวิพากษ

เก่ียวกับประโยค

ภาษาอังกฤษท่ีใช

ในหองเรียน

เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถนําไป

ประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรูได  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

14  -การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรใน

รูปแบบภาษาอังกฤษ  

2  2  1. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

อาจารยผูสอน

มอบหมายให

นักศึกษาแตละ

คนเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรใน

รูปแบบ

ภาษาอังกฤษ  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

แผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตร

ในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

15  -การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู

2  2  1. การ

อภิปราย 

อาจารยผูสอน

และนักศึกษา

1. เอกสาร

ประกอบการ

  1. การ

ประเมินการ
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

คณิตศาาสตรใน

รูปแบบภาษาอังกฤษ  

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

รวมกันวิพากษ

แผนการจดัการ

เรียนรูพรอมท้ังให

ขอเสนอแนะ

สําหรับการ

พัฒนาตอไป  

สอน  วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

 รวม 30.00 30.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการ

ประเมิน 

1  การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

11,12  5.00  5.00  

2  การประเมินการบาน  2,3,4,5,6,7,9,11,12,14  60.00  60.00  

3  การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15  5.00  5.00  

4  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม  ทุกสัปดาห  5.00  5.00  

5  การสอบปลายภาค  17  25.00  25.00  

  รวม 100.00 100.00 

 
หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 

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

 

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ 
 

 

หนังสือทุกเลมท่ีมคีําวา การจดักิจกรรมการเรยีนรู วิธีสอน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอน การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู แผนการจดัการเรียนรู เปนตน  

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา 
 

 

ชัยวัฒน สุทธิรัตน. (2558). ศิลปะการสอน เพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: วีพรินท.  

ทิศนา แขมมณี. (2556). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกท่ีหลากหลาย. พิมพครั้งท่ี 8 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

          แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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___________(2557). 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ. พิมพครั้งท่ี 12 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลยั. 2557. 

พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยนิดีสุข. (2558). การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ:   

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

___________(2558). รูเนื้อหากอน สอนเกง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21. พิมพครั้งท่ี 2  

กรุงเทพฯ:  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

วิจารณ พานิช.(2555). วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21. พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ. 

___________(2557). การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล. 

___________(2557). การเรียนรูเกิดขึ้นอยางไร. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล. 

___________(2557). ครูเพ่ือศิษยสรางหองเรียนกลับทาง. พิมพครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล. 

 
หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

     - สัมภาษณนักศึกษา 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 

 

     - ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     - ความสนใจและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 

     - การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

 

อาจารยผูสอนปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และอาจารยผูสอนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษโดยมี

การบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
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ใหนักศึกษาตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 7 ดาน ไดแก  

ดานท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  

ดานท่ี 2 ดานความรู  

ดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา  

ดานท่ี 4 ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

ดานท่ี 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดานท่ี 6 ดานการจัดการเรียนรู 

ดานท่ี 7 ดานอัตลักษณบัณฑติ "จติอาสา พัฒนาทองถ่ิน" 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน 
 

 
1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

     - ปรับปรุง/พัฒนารายวิชาจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู 

     - ปรับปรุง/พัฒนารายวิชาจากผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย 
 

 

อาจารยผูสอนสงเสรมิใหนักศึกษาสามารถจัดการเรยีนรูไดอยางหลากหลาย และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มา

ประยุกตใชในการจดัการเรียนรู  
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