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รายวชิา  
การวเิคราะห์เนือ้หาสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณิตศาสตร์และสถิติ    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวิชา 4093803 
 ช่ือวิชาภาษาไทย    การวิเคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ   Analysis of Mathematics content at Upper Secondary Education 
2. จํานวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 3.2  ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะบงัคบัวิชาเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  อ.อารีย ์ วรเตชะคงคา 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน                        อ.อารีย ์ วรเตชะคงคา 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1 / ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)   - 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี)  - 
8. สถานทีเ่รียน
 หอ้งเรียน   อาคาร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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หมวดที ่2  จดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ุ
 
1.  จดมุ่งหมายของรายวชิา    เพื่อใหผู้เ้รียน ุ

1. มีแนวคิด(concept)ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ในเน้ือหาสาระจาํนวน การวดั พชีคณิต เรขาคณิต 
สถิติและความน่าจะเป็น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

2. มีทกัษะในการคิดคาํนวณ การประยุกตน์าํความรู้คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายไปใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ  
            3.  มีแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสาระ
ต่างๆ 
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรงรายวชิา  ุ
  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
คาํอธิบายรายวชิา1.  

 การวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเนน้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา2.  

การฝึกปฏบิัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย สอนเสริม การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา

มีการฝึกปฏิบติั เช่น 
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน
การบา้น การทาํงาน
กลุ่ม 30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะรายบุคคลหรือ
กลุ่ม  

  

 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
     รายบุคคล

จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ     ผูส้อน ของนกัศึกษา 1 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์ หรือตามกรณี 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ( Curriculum Mapping) วิชา การ
วิเคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (รหสัวิชา 4093803) ดงัน้ี 
 
 
1.  คณธรรม จริยธรรมุ
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความซ่ือสัตย ์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  รับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

่
  นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม

เพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต
 
 1.3  วิธีการประเมินผล
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั  ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
  
 
      

ความรู้  2.  
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 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
 

ทกัษะทางปัญญา3.  
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี  
  3.1.1 สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การวินิจฉยั แกปั้ญหาและทาํการวิจยั
เพื่อพฒันางานและพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง
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  3.1.2 สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และนาํไปสู่การแกไ้ข
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบ
จากการตดัสินใจ
  3.1.3 มีความเป็นผูน้าํทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์วิสัยทศัน์ และ
การพฒันาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษารวมทั้งการพฒันาวิชาชีพอยา่งมีนวตักรรม
 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายให้ ผู ้เ รียนค้นหา  รวบรวมข้อมูล  และวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยกุต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา  และ
นาํเสนอผลการศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง  
    
 3.3  วิธีการประเมินผล
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 4.1    
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  การพฒันาผูเ้รียนในดา้น ตาม

คุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
  4.1.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสงัคม
  4.1.2 มีความเอาใจใส่ชวยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค์

่

  4.1.3 มีภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนและมีความรับผดิชอบต่อ
สวนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม่
 
 4.2  วิธีการสอน
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์
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  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง
คาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อน

  
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกจกรรมต่าง ๆ่ ิ  และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล
 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา   
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลขาวสารทั้ งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว

่

  5.1.2 มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง    
  5.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั

่

 
 5.2  วิธีการสอน 
   จดักจกรรมการเรียนรู้  ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

ิ
 

เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 
 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ 
และ นาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้น
   

่ เรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล
1.  แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อรายละเอยีด
จํานวน
ชั่วโมง

กจิกรรมการเรียน การสอน  
สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน 

วธิีการประเมิน 

1 -สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลกัสูตร 2551 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
     

4 
 
 
 

1. แนะนาํรายวิชา 
2.อภิปรายเกี่ยวกบัหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ 2551 ให้
นกัศึกษาทาํกิจกรรมศึกษา
คน้ควา้เนื้อหาสาระใน
หลกัสูตร 

-แนวการจดัการ
เรียนรู้ 
-ใบกิจกรรม  
- หลกัสูตร 
 

 -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

2-3 - แนวคดิสําคญัสาระจํานวน 
 พืน้ฐาน 
-ระบบจาํนวนจริง ค่า
สมับูรณ์ของจาํนวนจริง 
จาํนวนจริงในรูปเลขยกกาํลงั 
รูปกรณฑ ์ 
 เพิม่เติม  
 -จาํนวนเชิงซอ้น 

8 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญั และวธิี
สอนของเนื้อหาสาระจาํนวน 
2. ทาํแบบฝึกหดัเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบยอ่ย 

- หนงัสือเรียน 
สสวท.  
 

แบบฝึกหดั -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-ตรวจขอ้สอบยอ่ย 
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน วธิีการประเมิน 

4-5 -แนวคดิสําคญัสาระการวดั 
พืน้ฐาน 

- อตัราส่วนตรีโกณมิติ  
เพิม่เติม  

 - ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ

8 
 อภิปรายร่วมกนั 

เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญั และวธิี
สอนของเนื้อหาสาระการวดั 
2. ทาํแบบฝึกหดัเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบยอ่ย 

- หนงัสือเรียน 
สสวท.  
 

แบบฝึกหดั -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-ตรวจขอ้สอบยอ่ย 

6-7 -แนวคดิสําคญัสาระ
เรขาคณติ 

 เพิม่เติม 
- เรขาคณิตวิเคราะห์ 
- ภาคตดักรวย 

8 
 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญั และวธิี
สอนของเนื้อหาสาระ
เรขาคณิต 
2. ทาํแบบฝึกหดัเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบยอ่ย 

- หนงัสือเรียน 
สสวท.  
 

แบบฝึกหดั -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการณ์มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-ตรวจขอ้สอบยอ่ย 

8 สอบกลางภาค 4    ตรวจขอ้สอบกลางภาค 
 
 
 

 8 



มคอ.3 

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน วธิีการประเมิน 

9-14 -แนวคดิสําคญัสาระพชีคณติ 
 พืน้ฐาน 
  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 
นิรนยั 

24 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

 เซตและการดาํเนินการ 
 ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั 
 ลาํดบัและอนุกรม 
 การแกส้มการ อสมการตวั
แปรเดียวดีกรีไม่เกิน 2 
 เพิม่เติม 
   -   ตรรกศาสตร์ 
- เมทริกซ์ 
- เวกเตอร์ 
- แคลคูลสัเบื้องตน้ 
- ทฤษฎีกราฟเบื้องตน้ 
- กาํหนดการเชิงเสน้ 

อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญั และวธิี
สอนของเนื้อหาสาระพีชคณิต 
2. ทาํแบบฝึกหดัเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบยอ่ย 

- หนงัสือเรียน 
สสวท.  
 

แบบฝึกหดั -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-ตรวจขอ้สอบยอ่ย 
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน วธิีการประเมิน 

15-16 -แนวคดิสําคญัสาระการ
วเิคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มธัยฐาน 
ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปอร์เซ็นไทล ์กา
วิเคราะห์ขอ้มูลและการ
ตดัสินใจ 

8 
 
 
 

1. บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายร่วมกนั 
เกี่ยวกบัแนวคิดสาํคญั และวธิี
สอนของเนื้อหาสาระการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและความ
น่าจะเป็น 
2. ทาํใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบยอ่ย 

- หนงัสือเรียน 
สสวท.  
 

แบบฝึกหดั -สงัเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-ตรวจขอ้สอบยอ่ย 

17 สอบปลายภาค     ตรวจขอ้สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

การ
ประเมิน

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ 
- ทดสอบยอ่ย 

 
3 ,5 ,7 ,14, 16 

 
           10 

     -  สอบกลางภาค 8             30 
  -  สอบปลายภาค 17             30 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม             10 
(3)  แบบฝึกหดั  การทาํงานกลุ่มและการนาํเสนอ  ตลอดเทอม    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. แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 

2. แบบเรียนคณิตศาสตร์เพิม่เติม ม.4-6  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั
 เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา
  
 - 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 1.  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี

การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน -  
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน
 -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 2.  
ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 -  ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี
 -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 - เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา4.  
 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.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงประสิทธิผลของรายวชิาุ
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารย์  เพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุต์ใช้ความรู้
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