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ค าน า 
 
 การศึกษาชุดวิชา 22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้ระบบการสอนทางไกล ผ่าน
สื่อหลักคือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา และสื่อเสริม คือการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้าในการสัมมนาเสริม 
 การศึกษาจากสื่อหลัก นักศึกษาสามารถศึกษาโดยอิสระตามล าพังจากการอ่านประมวลสาระและ
ปฏิบัติกิจกรรมในแนวการศึกษา ส าหรับสื่อเสริม เป็นการท างานที่ได้รับมอบหมายจากแผนกิจกรรมการศึกษา
และน าเสนอผลงาน  ตลอดจนรับข้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ประจ าชุดวิชา และเพ่ือนนักศึกษาในการสัมมนา
เสริม นอกจากนี้ นักศึกษาต้องท างานประเภทการปฏิบัติในสภาพจริง และน าเสนอผลการปฏิบัติงานในการ
สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าทั้งสองครั้ง 
 แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่ชี้แจง วิธีการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า ในการสัมมนา
เสริม และการประเมินผล นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมนี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตาม คณะกรรมการ
กลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา ก าหนดให้การปฏิบัติงานทุกงานตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการศึกษาชุดวิชานี้ 
   

           อาจารย์ ดร.องอาจ   ซึมรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 

22753  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา 22753  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

  15 มีนาคม 2562   เปิดภาคการศึกษา    

  20 – 21 เมษายน 2562  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ที่ มสธ. 

15 – 16 มิถุนายน 2562    การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ที่ มสธ.  

  21 กรกฎาคม  2562     สอบไล่ชุดวิชา 22753 

  (9.00 – 12.00 น.) 

   

 
 

 

 
 หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โปรดตรวจสอบก าหนดการ
สัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 22753  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

PROVISION LEARNING EXPERIENCE IN MATHEMATICS 
 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
 

 1.1  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ในสาระที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญด้านจ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต 

การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
คณิตศาสตร์  ตลอดจนกรณีศึกษา รูปแบบกิจกรรม และงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

3. เพ่ือให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
น าไปสู่การเกิดความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และมีความหมาย 

4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

6. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของผู้เรียน 

7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ
สามารถเก็บข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
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1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
 
 การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
สาระส าคัญเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น และ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  รูปแบบกิจกรรมและงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน และการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสู่โครงงานคณิตศาสตร์  การเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  การ
พัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน  การวิจัยในชั้นเรียนและ
จัดระบบการสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 

 

1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 

1 มาตรฐานหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์   
2 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน และความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนนับ จ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  
4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วนสัดส่วน ร้อยละ 

5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต 

6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด 
7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิต 

8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น 

9 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหา 

11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการและการใช้โครงงานเป็นฐาน 
12 การส ารวจคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี 

13 โครงงานคณิตศาสตร์ 

14 การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
15 การวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
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2. วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 

 2.1 การศึกษาชุดวิชาจากสื่อหลัก  
  ให้นักศึกษาท าปฏิทินเพ่ือวางแผนด้านเวลาส าหรับการอ่านประมวลสาระและท ากิจกรรมใน
แนวการศึกษา นักศึกษาด าเนินการศึกษาตามปฏิทิน และต้องน าความรู้ที่ได้จากสื่อหลักไปท ากิจกรรมตามที่
ก าหนดในแนวการศึกษา 
  
 2.3 การสัมมนาเสริม  ในการสัมมนาเสริมนักศึกษาต้องศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระ และท า
กิจกรรมในแนวการศึกษาในแนวการศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า  และนักศึกษาต้องท างานและเก็บข้อมูลเพ่ือไป
น าเสนอในการสัมมนาเสริมดังนี้ 

2.3.1 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  (หน่วยที่ 1 – 8)    
งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาออกแบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  นักเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้กิจกรรมละประมาณ  
10 – 15 นาที  จ านวน 2 กิจกรรม  โดยก าหนดว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมที่สร้างโดยใช้โปรแกรม The 
Geometers’ Sketchpad (GSP)   ให้น าสื่อการเรียนรู้ที่สร้างไปทดลองใช้ขั้นต้นกับนักเรียนกับนักเรียน    
3 – 4 คน หรือมากกว่า  ปรับปรุงและเขียนรายงานการทดลองใช้ในเชิงพรรณนา   

งานชิ้นที่ 2  ให้นักศึกษาศึกษาเว็บไซต์เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 
2 แหล่งศึกษาในเชิงลึกและสรุปสาระส าคัญ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ แหล่งละ 1 เรื่อง 
 

งานชิ้นที ่1 และ 2 ให้บันทึกเป็นไฟล์ลงแผ่น CD หรือ DVD น าส่งและน าเสนอในการสัมมนา
เสริมครั้งที่ 1 (ไม่ต้องพิมพ์ลงกระดาษ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ) 
 

2.3.1 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  (หน่วยที่ 9 – 15)   
ให้นักศึกษาทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนในชั้นที่ตนเองสอน ใช้เวลาจัด

กิจกรรม 4 – 6  ชั่วโมง โดยเลือกเพียงหนึ่งกิจกรรม ดังนี้ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบค้นพบ หรือ การ

เรียนรู้แบบปฎิบัติการ โดยอาจสอดแทรกเข้ากับการเรียนการสอนเนื้อหาสาระตามปกติ หรือจัดแยกเป็น
กิจกรรมเฉพาะก็ได้  น ากิจกรรมที่ออกแบบไปทดลองใช้กับนักเรียน  เก็บข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  น าเสนอผลในรูปรายงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตัวอย่างผลงานของนักเรียน
ประกอบการน าเสนอ 
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กิจกรรมบังคับ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท าโครงงานอย่างง่าย   
โดยอาจสอดแทรกเข้ากับการเรียนการสอนเนื้อหาสาระตามปกติ หรือจัดแยกเป็นกิจกรรมเฉพาะก็ได้  น า
กิจกรรมที่ออกแบบไปทดลองใช้กับนักเรียน  เก็บข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  น าเสนอผลในรูปรายงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตัวอย่างโครงงานอย่างง่ายที่
เป็นผลงานของนักเรียนประกอบการน าเสนอ 
 

รายงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน  ให้บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD  น าส่งและ
น าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (ไม่ต้องพิมพ์ลงกระดาษ) 
 

2.4 การประเมินผล กิจกรรมภาคปฏิบัติร้อยละ 40 และการสอบไล่ร้อยละ 60 
กิจกรรมภาคปฏิบัติ คิดคะแนนจากกิจกรรมการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง ร้อยละ 20  ต่อครั้ง  

ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งงานให้ครบถ้วน ทุกชิ้น 
การสอบไล ่คิดคะแนนจากการท าแบบทดสอบประเภทเขียนตอบ 6 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง  

นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเท่านั้น  
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ตัวอย่างโครงงานอย่างง่าย 

 
 


