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คํานํา 

 

 การศึกษาชุดวิชา 22753 การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ใชระบบการสอนทางไกล ผาน

สื่อหลักคือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา และสื่อเสริม คือการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธแบบ

เผชิญหนาในการสัมมนาเสริม 

 การศึกษาจากสื่อหลัก นักศึกษาสามารถศึกษาโดยอิสระตามลําพังจากการอานประมวลสาระและ

ปฏิบัติกิจกรรมในแนวการศึกษา สําหรับสื่อเสริม เปนการทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากแผนกิจกรรมการศึกษา

และนําเสนอผลงาน  ตลอดจนรับขอมูลยอนกลับจากอาจารยประจําชุดวิชา และเพ่ือนนักศึกษาในการสัมมนา

เสริม นอกจากนี้ นักศึกษาตองทํางานประเภทการปฏิบัติในสภาพจริง และนําเสนอผลการปฏิบัติงานในการ

สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนาท้ังสองครั้ง 

 แผนกิจกรรมการศึกษา เปนเอกสารสําคัญท่ีชี้แจง วิธีการศึกษา งานท่ีกําหนดใหทํา ในการสัมมนา

เสริม และการประเมินผล นักศึกษาตองศึกษาแผนกิจกรรมนี้อยางละเอียด และปฏิบัติตาม คณะกรรมการ

กลุมผลิตและบริหารชุดวิชา กําหนดใหการปฏิบัติงานทุกงานตามท่ีระบุไวในแผนกิจกรรม เปนสวนหนึ่งของ

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชานี ้

   

           อาจารย ดร.องอาจ   ซึมรัมย 

ประธานคณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชา 

22753  การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปการศึกษา  2559 

ชุดวิชา 22753  การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

  15 มีนาคม 2561   เปดภาคการศึกษา    

  7 – 8 เมษายน 2561  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  ท่ี มสธ. 

9 – 10 มิถุนายน 2561     การสมัมนาเสริมครั้งท่ี 2  ท่ี มสธ.  

  22 กรกฎาคม  2561     สอบไลชุดวิชา 22753 

  (9.00 – 12.00 น.) 

   

 

 
 

 

 หมายเหตุ วนัสมัมนาเสรมิ/เขม้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้   โปรดตรวจสอบกาํหนดการสมัมนา

เสรมิ/เขม้ ทาง website สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ หรอืสอบถามไดท้างโทรศพัท ์เบอร ์02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 22753  การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร 

PROVISION LEARNING EXPERIENCE IN MATHEMATICS 
 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
 

 1.1  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีความรูในสาระท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญดานจํานวนและการดําเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต 

การวัด การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตร

คณิตศาสตร  ตลอดจนกรณีศึกษา รูปแบบกิจกรรม และงานคณิตศาสตรท่ีสงเสริมศักยภาพทาง

คณิตศาสตรของผูเรียน 

3. เพ่ือใหสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาเปนฐานเพ่ือ

นําไปสูการเกิดความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง และมีความหมาย 

4. เพ่ือใหสามารถพัฒนาประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีเชื่อมโยงคณิตศาสตรในชั้นเรียนกับ

สิ่งแวดลอมรอบตัวและสถานการณในชีวิตจริง 

5. เพ่ือใหสามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศ  รวมท้ังสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

6. เพ่ือใหสามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผูเรียนดานความรู ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค และการวินิจฉัยมโนทัศนท่ี

คลาดเคลื่อนของผูเรียน 

7. เพ่ือใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ

สามารถเก็บขอมูลและจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพทางคณิตศาสตรของผูเรียน เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร 

 

1.2 คําอธิบายชุดวิชา 
 

 การวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู และหลักสูตรคณิตศาสตร 

สาระสําคัญเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิติและความนาจะเปน และ

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  รูปแบบกิจกรรมและงานคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรู ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาเปนฐาน และการ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและสถานการณในชีวิตจริง  การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ



5 

 

นําไปสูโครงงานคณิตศาสตร  การเลือกใชขอมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  การ

พัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผูเรยีนดานความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เจตคติ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และการวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของผูเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนและ

จัดระบบการสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพทางคณิตศาสตรของผูเรียน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร 
 

1.3  รายช่ือหนวยการสอน 
 

หนวยท่ี ช่ือหนวย 

1 มาตรฐานหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร   

2 การพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวน และความรูสึกเชิงปริภูมิ 

3 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับจํานวนนับ จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม  

4 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับจํานวนจริง อัตราสวนสัดสวน รอยละ 

5 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับเรขาคณิต 

6 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับการวัด 

7 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับพีชคณิต 

8 การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับสถิติและความนาจะเปน 

9 กิจกรรมสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

10 การจัดประสบการณการเรยีนรูคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหา 

11 การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการและการใชโครงงานเปนฐาน 

12 การสํารวจคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยี 

13 โครงงานคณิตศาสตร 

14 การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรของผูเรียน 

15 การวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร  

 

 

2. วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 

 2.1 การศึกษาชุดวิชาจากสื่อหลัก  

  ใหนักศึกษาทําปฏิทินเพ่ือวางแผนดานเวลาสําหรับการอานประมวลสาระและทํากิจกรรมใน

แนวการศึกษา นักศึกษาดําเนินการศึกษาตามปฏิทิน และตองนําความรูท่ีไดจากสื่อหลักไปทํากิจกรรมตามท่ี

กําหนดในแนวการศึกษา 
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 2.3 การสัมมนาเสริม  ในการสัมมนาเสริมนักศึกษาตองศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระ และทํา

กิจกรรมในแนวการศึกษาในแนวการศึกษาไวกอนลวงหนา  และนักศึกษาตองทํางานและเก็บขอมูลเพ่ือไป

นําเสนอในการสัมมนาเสริมดังนี ้
 

  2.3.1 การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  (หนวยท่ี 1 – 8)    

 งานช้ินท่ี 1 ใหนักศึกษาออกแบบสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูและ

สรางองคความรูทางคณิตศาสตรไดดวยตนเอง  นักเรียนใชเวลาในการเรียนรูกิจกรรมละประมาณ  10 – 15 

นาที  จํานวน 2 กิจกรรม  โดยกําหนดวาตองมีอยางนอยหนึ่งกิจกรรมท่ีสรางโดยใชโปรแกรม The 

Geometers’ Sketchpad (GSP)   ใหนําสื่อการเรียนรูท่ีสรางไปทดลองใชข้ันตนกับนักเรียนกับนักเรียน    

3 – 4 คน หรือมากกวา  ปรับปรุงและเขียนรายงานการทดลองใชในเชิงพรรณนา   

 งานช้ินท่ี 2  ใหนักศึกษาศึกษาเว็บไซตเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร อยางนอย 2 แหลง

ศึกษาในเชิงลึกและสรุปสาระสําคัญ พรอมยกตัวอยางประกอบ แหลงละ 1 เรื่อง 

  

 งานช้ินท่ี 1 และ 2 ใหบันทึกเปนไฟลลงแผน CD หรือ DVD นําสงและนําเสนอในการสัมมนา

เสริมครั้งท่ี 1 (ไมตองพิมพลงกระดาษ เพ่ือเปนการลดการใชกระดาษ) 
 

2.3.1 การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  (หนวยท่ี 9 – 15)   

ใหนักศึกษาทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนในชั้นท่ีตนเองสอน ใชเวลาจัดกิจกรรม 

4 – 6  ชั่วโมง โดยเลือกเพียงหนึ่งกิจกรรม ดังนี้ 

 1)  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชการแกปญหา การเรียนรูแบบคนพบ หรือ การเรียนรูแบบ

ปฎิบัติการ โดยอาจสอดแทรกเขากับการเรียนการสอนเนื้อหาสาระตามปกติ หรือจัดแยกเปนกิจกรรมเฉพาะก็

ได  นํากิจกรรมท่ีออกแบบไปทดลองใชกับนักเรียน  เก็บขอมูลท่ีเปนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  ท้ังท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  นําเสนอผลในรูปรายงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีตัวอยางผลงานของนักเรียนประกอบการ

นําเสนอ 

 2)  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการทําโครงงานอยางงาย   โดยอาจสอดแทรกเขากับการ

เรียนการสอนเนื้อหาสาระตามปกติ หรือจัดแยกเปนกิจกรรมเฉพาะก็ได  นํากิจกรรมท่ีออกแบบไปทดลองใช

กับนักเรียน  เก็บขอมูลท่ีเปนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  นําเสนอผลในรูป

รายงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีตัวอยางโครงงานอยางงายท่ีเปนผลงานของนักเรียนประกอบการนําเสนอ 

 

 รายงานและตัวอยางผลงานของนักเรียน  ใหบันทึกลงแผน CD หรือ DVD  นําสงและนําเสนอใน

การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 (ไมตองพิมพลงกระดาษ) 
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 2.4 การประเมินผล กิจกรรมภาคปฏิบัติรอยละ 40 และการสอบไลรอยละ 60 

  กิจกรรมภาคปฏิบัติ คิดคะแนนจากกิจกรรมการสัมมนาเสริมท้ังสองครั้ง รอยละ 20          

ตอครั้ง  ท้ังนี้นักศึกษาตองสงงานใหครบถวน ทุกชิ้น 

  การสอบไล คิดคะแนนจากการทําแบบทดสอบประเภทเขียนตอบ 6 ขอ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง  

นักศึกษาตองเขาสอบ ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาเทานั้น  
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ตัวอยางโครงงานอยางงาย   
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