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รายละเอยีดของรายวชิา  
พฤติกรรมการสอนคณติศาสตร์ 2 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวิชา (ช่ือวชิาภาษาไทย)  1124313  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2 
 
2. จํานวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิชาเฉพาะบงัคบั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
  อาจารยศิ์ริชยั  โสภา 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยศิ์ริชยั  โสภา 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1  ชั้นปีท่ี  4 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 



มคอ.3 

 2 

 
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 27  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา    เพื่อใหผู้เ้รียน 

1. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เทคนิควิธีสอน
คณิตศาสตร์ ทกัษะการสอน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการผลิตและการใชส่ื้อเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฝึก
ปฏิบติัการออกขอ้สอบ 

4. มีความรู้ความเขา้ใจ และฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงการสอน และแผนการจดัการ
เรียนรู้ในเน้ือหาสาระพีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และความน่าจะเป็น เนน้ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
 
2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คาํอธิบายรายวชิา 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทกัษะการสอน การผลิตและการใช้
ส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การทาํโครงการสอน 
และแผนการจดัการเรียนรู้เน้ือหาสาระพีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และความน่าจะเป็น เนน้ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  
 
 



มคอ.3 

 3 

2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบติั 30 
ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

 
 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  
 
 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1 .1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี  
  1.1.1 การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจ
โลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
  1.1.2 สามารถจดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณเชิงสัมพนัธ์
โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น และประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม  
 
 1.2  วิธีการสอน  
  ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑใ์น
การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ   นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม
เพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
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 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
      
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อยา่ง
กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ 
  2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
  2.1.3 มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อยา่ง
ลึกซ้ึง ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวิจยัและการวิจยัในการต่อยอดความรู้ 
  2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  และมอบหมายให้คน้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้  จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ 
  2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี  
  3.1.1 สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การวินิจฉยั แกปั้ญหาและทาํการวิจยั
เพื่อพฒันางานและพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
  3.1.2 สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และนาํไปสู่การแกไ้ข
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบ
จากการตดัสินใจ 
  3.1.3 มีความเป็นผูน้าํทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์วิสัยทศัน์ และ
การพฒันาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษารวมทั้งการพฒันาวิชาชีพอยา่งมีนวตักรรม 
 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้หา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ   หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยุกต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และนาํเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง  
    
 3 .3   วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
  4.1.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสงัคม 
  4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์
  4.1.3 มีภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนและมีความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 4.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
   
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง
คาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ง
พฒันา    
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้ งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 
  5.1.2 มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง     
  5.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
 
 5.2  วิธีการสอน  
   จดักิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 
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 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ 
และ นาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน   
สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
1     หลกัการจัดการเรียนรู้

คณติศาสตร์ 
- หลกัสูตรคณิตศาสตร์ 
- หลกัจิตวิทยาการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4 
 
 
 

1. แนะนาํรายวิชา 
2. บรรยายหลกัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมสาธิตการ
จดัการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการ
สอน 
สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของ
นกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ
ประเมิน 

2-4 - กจิกรรมการเรียนรู้
คณติศาสตร์  
    กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน 
    กิจกรรมการสอนเนื้อหาใหม่ 
    กิจกรรมฝึกทกัษะ 
    กิจกรรมสาํหรับทบทวน 
    กิจกรรมสาํหรับสรุปบทเรียน 
     
 

12 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ  

2. นกัศึกษาคิดกิจกรรมประเภทต่างๆเพื่อจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
 

5-7 เทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ 
ทกัษะการสอน 
    
 

12 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัเทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ ทกัษะการสอน   

2. นกัศึกษาเลือกเทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ เพื่อจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในสาระพชีคณิต สถิติและความ
น่าจะเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
8 -10 การผลติและการใช้สื่อเพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

12 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัการผลิตและการใชส้ื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

2. นกัศึกษาผลิตและใชส้ื่อในการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
 

11-12 การวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้คณติศาสตร์ 

8 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบั การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. นกัศึกษาจดัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
13-16 โครงการสอน และแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัโครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.  นกัศึกษาเลือกเนื้อหาในสาระพีชคณิต สถิติและ
ความน่าจะเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทาํ
โครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ และ
นาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point  

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) 1.กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.ส่ือการเรียนรู้ 
3.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. แผนการสอน 

ตลอดเทอม          30 
         10 
         10 
         30 

     
     

(2) สอบปลายภาค  20 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
  80 % ขึน้ไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
               75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 
               70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
               65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ตํ่ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลกั   
             1. หนงัสือการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา       
 2. แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 

3. แบบเรียนคณิตศาสตร์เพิม่เติม ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ  
 -  ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูส้อนประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 -  เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 
 
 
 

 



มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา  
พฤติกรรมการสอนคณติศาสตร์ 2 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวิชา (ช่ือวชิาภาษาไทย)  1124313  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2 
 
2. จํานวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิชาเฉพาะบงัคบั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
  อาจารยเ์ก้ือกลู ไทยนอ้ย 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยเ์ก้ือกลู ไทยนอ้ย 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1  ชั้นปีท่ี  4 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 27  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา    เพื่อใหผู้เ้รียน 

1. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เทคนิควิธีสอน
คณิตศาสตร์ ทกัษะการสอน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการผลิตและการใชส่ื้อเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฝึก
ปฏิบติัการออกขอ้สอบ 

4. มีความรู้ความเขา้ใจ และฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงการสอน และแผนการจดัการ
เรียนรู้ในเน้ือหาสาระพีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และความน่าจะเป็น เนน้ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
 
2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คาํอธิบายรายวชิา 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทกัษะการสอน การผลิตและการใช้
ส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การทาํโครงการสอน 
และแผนการจดัการเรียนรู้เน้ือหาสาระพีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และความน่าจะเป็น เนน้ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบติั 30 
ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

 
 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  
 
 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1 .1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี  
  1.1.1 การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจ
โลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
  1.1.2 สามารถจดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณเชิงสัมพนัธ์
โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น และประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม  
 
 1.2  วิธีการสอน  
  ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑใ์น
การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ   นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม
เพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 



มคอ.3 

 4 

 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
      
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อยา่ง
กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ 
  2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
  2.1.3 มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อยา่ง
ลึกซ้ึง ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวิจยัและการวิจยัในการต่อยอดความรู้ 
  2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  และมอบหมายให้คน้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้  จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ 
  2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
 



มคอ.3 

 5 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี  
  3.1.1 สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การวินิจฉยั แกปั้ญหาและทาํการวิจยั
เพื่อพฒันางานและพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
  3.1.2 สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และนาํไปสู่การแกไ้ข
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบ
จากการตดัสินใจ 
  3.1.3 มีความเป็นผูน้าํทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์วิสัยทศัน์ และ
การพฒันาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษารวมทั้งการพฒันาวิชาชีพอยา่งมีนวตักรรม 
 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้หา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ   หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยุกต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และนาํเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง  
    
 3 .3   วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
  4.1.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสงัคม 
  4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์
  4.1.3 มีภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนและมีความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 4.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
   
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง
คาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ง
พฒันา    
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้ งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 
  5.1.2 มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง     
  5.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
 
 5.2  วิธีการสอน  
   จดักิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 
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 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ 
และ นาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน   
สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
1     หลกัการจัดการเรียนรู้

คณติศาสตร์ 
- หลกัสูตรคณิตศาสตร์ 
- หลกัจิตวิทยาการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4 
 
 
 

1. แนะนาํรายวิชา 
2. บรรยายหลกัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมสาธิตการ
จดัการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการ
สอน 
สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของ
นกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ
ประเมิน 

2-4 - กจิกรรมการเรียนรู้
คณติศาสตร์  
    กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน 
    กิจกรรมการสอนเนื้อหาใหม่ 
    กิจกรรมฝึกทกัษะ 
    กิจกรรมสาํหรับทบทวน 
    กิจกรรมสาํหรับสรุปบทเรียน 
     
 

12 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ  

2. นกัศึกษาคิดกิจกรรมประเภทต่างๆเพื่อจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
 

5-7 เทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ 
ทกัษะการสอน 
    
 

12 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัเทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ ทกัษะการสอน   

2. นกัศึกษาเลือกเทคนิควธิีสอนคณติศาสตร์ เพื่อจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในสาระพชีคณิต สถิติและความ
น่าจะเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
8 -10 การผลติและการใช้สื่อเพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

12 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัการผลิตและการใชส้ื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

2. นกัศึกษาผลิตและใชส้ื่อในการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
 

11-12 การวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้คณติศาสตร์ 

8 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบั การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. นกัศึกษาจดัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสาระพีชคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน   สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการ

ประเมิน 
13-16 โครงการสอน และแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

 1. บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัโครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.  นกัศึกษาเลือกเนื้อหาในสาระพีชคณิต สถิติและ
ความน่าจะเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทาํ
โครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ และ
นาํเสนอ 

 

- หนงัสือเรียน สสวท.  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- สื่อ power point  

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยาย 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ทาํงานของนกัศึกษา  
การนาํเสนอ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) 1.กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.ส่ือการเรียนรู้ 
3.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. แผนการสอน 

ตลอดเทอม          30 
         10 
         10 
         30 

     
     

(2) สอบปลายภาค  20 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
  80 % ขึน้ไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
               75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 
               70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
               65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ตํ่ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลกั   
             1. หนงัสือการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา       
 2. แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 

3. แบบเรียนคณิตศาสตร์เพิม่เติม ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
  
  



มคอ.3 

 13 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ  
 -  ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูส้อนประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 -  เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 
 
 
 

 


