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รายวิชา  
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณิตศาสตรแ์ละสถิติ    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
 รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)  4093802  การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 4093802  Analysis of Mathematics content at 
Lower Secondary Education 
 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  คณิตศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิชาเฉพาะบังคับ 
4.  อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์กฤษฎา  เลิกชัยภูมิ
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์กฤษฎา  เลิกชัยภูมิ
5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปีทีเ่รยีน 
 ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปีที ่ 2 
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
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 ไม่ม ี
8. สถานที่เรยีน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 วันที่ 21  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา    เพื่อให้ผู้เรียน 

1. มีแนวคิด(concept)ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสาระจํานวน การวัด พีชคณิต เรขาคณิต สถิติ
และความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2. มีทักษะในการคิดคํานวณ การประยุกต์นําความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ  
          3.  ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระต่างๆ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา
  
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 

คําอธบิายรายวิชา1.  
 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเน้นแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
 
 

จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา2.  

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย สอนเสริม การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  30 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

มีการฝึกปฏิบัติ 30 
ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง   
5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
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จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็3.  
     รายบุคคล
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 
 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้  
  1.1.1 การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกมี
จิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
  1.1.2 สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณเชิงสัมพันธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  
 
 1.2  วิธีการสอน 

คุณธรรม จริยธรรมนั้น ผู้สอนได้มีการ  ในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน กําหนดกฎเกณฑ์ใน
การเข้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   นอกจากนี้มีการฝึกการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อ
รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 

1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินัย   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จากการปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา
  1.3.2 ประเมินการทํางานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบบันทึกหลังการสอน   
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2.  ความรู้  

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
  2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎใีนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
  2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนกัถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
  2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 2.2  วิธีการสอน
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายให้ค้นคว้าหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาในการนําไปประยุกต์ใช้   จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบย่อย
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
  2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
 
3.  ทักษะทางปัญญา
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
  การพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะทางปัญญาตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้  
  3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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  3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
  3.1.3 มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษารวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ  หรือใช้กรณีศึกษาทางการประยุกต์ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา และนําเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการปฏิบัติจริง  
    
 3.3  วิธีการประเมินผล
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.  
 4.1  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  การพัฒนาผู้เรียนในด้าน ตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี ้
  4.1.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อืน่ เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม
  4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
  4.1.3 มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 

4.2  วิธีการสอน 
  ใช้การสอนที่มกีารกําหนดกิจกรรมใหม้ีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์
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 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ให้นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมกันประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.3.2 ผู้สอนประเมินจากคําตอบของนักศึกษาเมื่อผู้สอนหรือเพื่อนนักศึกษาเป็นคนตั้ง
คําถาม 
  4.3.3 ผู้สอนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา   
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง    
  5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและนําเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
 
 5.2  วิธีการสอน 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และนําเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความ และ 
นําเสนอข้อมูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  ที่มีการนําเสนอต่อชั้น
   

 เช่น 
การ

 
 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ และการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ internet หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ แล้ว

5.3  วิธีการประเมินผล 

   

นําเสนอผลการศึกษานั้นหน้าช้ันเรียน 

เรียน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล
1.  แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อรายละเอียด
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้ ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมนิ 

1 คาบที่ 1-2 
-สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตร 2551 
คาบที่ 3-4  
- แนวคิดสําคญัสาระจํานวน 
    1.จํานวนและตัวเลข 
     

2 
 
 
2 

1. แนะนํารายวิชา 
2.อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ 2551 ให้นักศึกษาทํา
กิจกรรม วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือเรียนของ สสวท.แยกตาม
สาระ 5 สาระ 
3. บรรยาย อภิปราย แนวคิดสําคัญของเนื้อหาสาระจํานวน 
4. ทําใบงานเรื่องจํานวนและตัวเลข 

-แนวการจัดการเรียนรู้ 
-ใบกิจกรรม  
- หนังสือเรียน สสวท.  
-ใบงานเรื่องจํานวนและ
ตัวเลข 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที่

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช ้หัวข้อรายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

ชิ้นงาน/วิธีการ
ประเมนิ

- แนวคิดสําคญัสาระจํานวน 12 2-4 1. บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
แนวคิดสําคัญ และวิธีสอนของเนื้อหาสาระจํานวน     2.สมบัติของจํานวนนับ  2 

    3.ระบบจํานวนเต็มและเลข
ยกกําลัง 

2 
 
2 
 
2 
4 

   4.ทศนิยม เศษส่วน และการ
ประมาณค่า 

5.อัตรส่วนและร้อยละ 
  6.จํานวนจริง กรณฑ์ที ่2     

2. ทําใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน สสวท.  
- ใบงานเรื่องต่างๆ 
- แบบทดสอบย่อย 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วม
ในชั้นเรียน 
-ตรวจข้อสอบย่อย 

5-6 -แนวคิดสําคญัสาระการวัด 
   1. การวัดความยาว พื้นที่ 
ปริมาตร 
   2. พื้นที่ผิวและปริมาตรของ
รูปเรขาคณิต 3 มิติ 

8 
4 
 
4 

1. บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
แนวคิดสําคัญ และวิธีสอนของเนื้อหาสาระการวัด 
2. ทําใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน สสวท.  
- ใบงานเรื่องต่างๆ 
- แบบทดสอบย่อย 
 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วม
ในชั้นเรียน 
-ตรวจข้อสอบย่อย 
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สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช ้ ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมนิ 

7 -10 -แนวคิดสําคญัสาระเรขาคณิต 
1. พื้นฐานทางเรขาคณิต 
2.การสร้าง 
3.ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิต 2 มติิ และ 3 มิติ 
4.การแปลงทางเรขาคณิต 
5. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
6. ความเท่ากันทุกประการ 
7.เส้นขนาน 
8.ความคล้าย 
9.วงกลม 

14 
 
2 
1 
 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

1. บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
แนวคิดสําคัญ และวิธีสอนของเนื้อหาสาระเรขาคณิต 
2. ทําใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน สสวท.  
- ใบงานเรื่องต่างๆ 
- แบบทดสอบย่อย 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการณ์มสี่วน
ร่วมในชั้นเรียน 
-ตรวจข้อสอบย่อย 

8 สอบกลางภาค 2   ตรวจข้อสอบกลาง
ภาค 
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สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช ้ ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมนิ 

-แนวคิดสําคญัสาระพชีคณิต 11-14 
 1. คู่อันดับและกราฟ 
2. พหุนาม เศษส่วนพหุนาม 
3. การแยกตัวประกอบของพหุ
นาม 
4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ระบบสมการ 
5.การแปรผัน 
6.กราฟเส้นตรง 
7.สมการกําลังสอง 
8.พาราโบลา 
9. อสมการ 

16 
1 
2 
2 
 
2 
 
2 
1 
2 
2 
2 

1. บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
แนวคิดสําคัญ และวิธีสอนของเนื้อหาสาระพีชคณิต 
2. ทําใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน สสวท.  
- ใบงานเรื่องต่างๆ 
- แบบทดสอบย่อย 
 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วม
ในชั้นเรียน 
-ตรวจข้อสอบย่อย 
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 11 

 
 
 

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช ้ ชิ้นงาน/วิธีการ
ประเมนิ 

15-16 -แนวคิดสําคญัสาระการ
วิเคราะหข์้อมูลและความนา่จะ
เป็น 
 1. แผนภูมิรูปวงกลม 
 2. สถิติเบื้องต้น 
 3. ความน่าจะเป็น 

6 
 
 
2 
2 
2 

1. บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
แนวคิดสําคัญ และวิธีสอนของเนื้อหาสาระการวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น 
2. ทําใบงานเรื่องต่างๆ 
3. ทดสอบย่อย 

- หนังสือเรียน สสวท.  
- ใบงานเรื่องต่างๆ 
- แบบทดสอบย่อย 
 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการ
ทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วม
ในชั้นเรียน 
-ตรวจข้อสอบย่อย 

17 สอบปลายภาค    ตรวจข้อสอบปลาย
ภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

การ
ประเมนิ

งานที่จะใชป้ระเมินผลผูเ้รียน สัปดาห ์
ที่กําหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8             20 
  -  สอบปลายภาค 17             30 

(2) การเข้าช้ันเรียน ตลอดเทอม             10 

(3) การทํางานกลุ่มและการนําเสนอ สอบย่อย ตลอดเทอม     40 

 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
       80 % ขึ้นไป   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 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก        
 1. แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 

2. แบบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1-3  ของ สสวท. 6 ภาคเรียน 
 
2.  เอกสารและข้อมลูสาํคญั
 เอกสารหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  
 
3.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา
  
 - 
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หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 -  แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
 - แบบการสํารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 2.  
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
 -  ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
 -  ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 - เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา4.  
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้
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