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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4093601 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 1 

 
English for Mathematics 1 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/5 ดร. วันเพญ็ จันทรังษ ี

กลุ่ม 59/6 ดร. วันเพ็ญ จันทรังษี 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ค าศัพท์เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นเกีย่วกับการอ่าน พูด เขียน และฟังภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอน การน าเสนอผลงาน

วิชาการ และการศึกษาต่อในระดบัสูงได ้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น บทความ งานวิจัย ที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านท าความ

เข้าใจได ้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน การฟัง การพูด การเขยีนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานส าหรับคณติศาสตร์ ศัพท์วิชาการทาง
คณิตศาสตร์ และการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  

 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking) 
3. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

    

 

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. การสอนโดยใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction) 
5. กิจกรรม  

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

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

    

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

วิชาชีพครู  3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-based instruction) 
5. กิจกรรม  

บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

    

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎ ีประสบการณ์
ภาคปฏิบตัิและผลกระทบจากการ
ตัดสิน  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การสอบกลางภาค 
5. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

    

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
2. การระดมสมอง (Brain storming) 
3. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
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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. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. 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. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การสอบกลางภาค 
6. การสอบปลายภาค  

 

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

1. การอภิปราย 
2. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 
3. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking) 
4. การระดมสมอง (Brain storming) 
5. กิจกรรม  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
3. การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน 
4. การน าเสนอปากเปล่า  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

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

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

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

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -  แนะน ารายละเอียด
ของรายวิชา 
- ประโยค, อนุ
ประโยค และ วล ี
- โครงสร้างประโยคที่
จ าเป็น  
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ทดสอบก่อน
เรียน 
3. การ
ทดสอบหลัง
เรียน 
4. การสอบ
กลางภาค  

2  -  ศัพท์คณิตศาสตร์
ส าหรับการสอน
ประถมศึกษา และ
การอ่านออกเสียง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
4. กิจกรรม 
5. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
ตนเอง 
4. การสอบ
กลางภาค  

3  หลักการสอน
คณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ประโยคที่เกี่ยวข้องใน
การสอนทั่วไป  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

4  - การทดลองสอน
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
3. การสาธิต 
(Demonstration)  

  1. Power 
Point 
2. VDO  

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

5  - ศัพท์คณิตศาสตร์
ส าหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และการอ่าน
ออกเสียง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
4. กิจกรรม 
5. การเรียนรู้ด้วย

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

6  - การทดลองสอน
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เป็น
ภาษาอังกฤษ  และ
การอ่านออกเสียง  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
3. การสาธิต 
(Demonstration)  

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

7  - การออกข้อสอบ
คณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
กลางภาค  

8  สอบกลางภาค  3  0            

9  ศัพท์คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
4. กิจกรรม 
5. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

      1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การสอบ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ปลายภาค  

10  - การแปลบทความ
วิชาการหรืองานวิจัย
ภาษาอังกฤษท่ีมี
เนื้อหาไมซ่ับซ้อน   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  - การฟังสัมมนาระดับ
นานาชาติที่มีการ
บรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ 
และการน าเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ 
  

3  0  1. การสอนแบบ
สัมมนา 
(Seminar)  

  1. Power 
Point 
2. VDO  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

12  -  สืบค้นหัวข้อวิจัย
ทางคณิตศาสตร์
ศึกษาและท าความ
เข้าใจ  

3  0  1. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
2. การศึกษา
ค้นคว้าโดยอสิระ 
(Independent 
study) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

  1. Power 
Point  

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

13  -  น าเสนอหัวข้อวิจัย
จากสัปดาห์ที ่12  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

      1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า  

14  -  สืบค้นหัวข้อวิจัย 3  0  1. การสอนแบบ       1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ทางสถิติศึกษาและท า
ความเข้าใจ  

สัมมนา (Seminar) 
2. การศึกษา
ค้นคว้าโดยอสิระ 
(Independent 
study) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การ
ประเมิน
ตนเอง  

15  -  น าเสนอหัวข้อวิจัย
จากสัปดาห์ที ่14  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การสอนแบบ
สัมมนา 
(Seminar)  

      1. การสอบ
ปากเปล่า 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

16  ทบทวนเทคนิค
ต่างๆ และซักถาม  
ถกปัญหา และ
ข้อเสนอแนะร่วมกัน 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

17  สอบปลายภาค  3  0            

 รวม 51.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    20.00  20.00  

2  การน าเสนอปากเปลา่    15.00  15.00  

3  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม    5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค    30.00  30.00  

5  การสอบปลายภาค    30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

1. Marcel B. Finan,  A Second Course in Mathematics Comcepts for Elementary Teachers: Theory, Problems, and 
Solutions, Akansas Tech University, 2006. 

          2. Juergen Maasz and John O’donoghue, Real-World Problems for Secondary School Mathematics 
Students, Sense Publishers, 2008. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

          -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

          -  แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - แบบการส ารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          -  ผลการสอบ  

          - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 

          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          -  ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  

          -  ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

          - เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

          -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

          -  เปลี่ยนหรือเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

1
2
/
1
2
 


