มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
วทศ 502
SCE 502
2. จานวนหน่วยกิต

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Research for Learning Development in Sciences and Mathematics
3 หน่วยกิต
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3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และคณะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

ไม่มี

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิต
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย
สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและกาหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา
3. ลงมือปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนนาเสนองานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หลักการ ระเบียบวิธีและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนที่
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย ออกแบบและสร้างสรรค์โครง
ร่างของงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาวิจัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสังเคราะห์
ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและกาหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการนาเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
จานวนชั่วโมงที่ใช้
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาด้วยตนเอง
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
หรือ 75 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริม
ตามความต้องการ
ของนิสิต

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือจัดเวลาให้คาปรึกษา
เป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
หลัก
หลัก

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีจรรยาบรรณในการวิจัยและวิชาการ
1.2 วิธีสอน

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพหรือการวิจัย โดยการตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเชิง
วิชาการ วิชาชีพ การวิจัย หรือการประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการวิจัยของครูทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจได้มาจากเหตุการณ์หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือจากประสบการณ์ตรงที่ได้จาก
การพัฒนาหลักสูตร การทาวิจัยและการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์ผู้สอน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและนาเสนอแนวทางแก้ไขหรือจัดการปัญหาเชิงวิชาการ
วิชาชีพ การวิจัย หรือการประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการวิจัยของครู เหล่านั้น อย่างผู้รู้ มี
เหตุผล และยุติธรรม โดยระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
2. ให้คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือการวิจัย การประพฤติ
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการวิจัยของครู โดยสอดแทรกการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพหรือการวิจัย การมีจิตสาธารณะ การเคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความคิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเชิง
วิชาการ วิชาชีพหรือการวิจัย การประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการวิจัยของครูทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
เป็นอย่างดี
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ความรับผิดชอบ
รอง

2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่สาคัญใช้ในด้านวิชาการวิชาชีพและ
งานวิจัยได้

หลัก

2.2 วิธีสอน
1. บรรยายแนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธีและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงที่ได้จากการพัฒนา
หลักสูตร การทาวิจัยทางและการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาและการ
วิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายของการวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยเหล่านั้น พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนวทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ โดยระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
3. มอบหมายงานให้นิสิตวิเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
กาหนดปัญหาวิจัย ลงมือปฏิบัติออกแบบสร้างสรรค์โครงร่างของงานวิจัยที่ตนสนใจ และลงมือปฏิบัติการวิจัย
ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานวิจัยของตน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและคุณภาพของงานที่มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงาน
ผลการวิเคราะห์งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายงานผล
การสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบในแบบทดสอบกลางภาค
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถจัดการปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
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ความรับผิดชอบ
รอง

เกี่ยวข้องต่อตนเองและผู้อื่นได้
2. สามารถวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการนาผลมาใช้ เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เดิมหรือสร้างความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษา

หลัก

3.2 วิธีสอน
1. ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายของการวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยเหล่านั้น พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนวทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ โดยระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
2. มอบหมายงานให้นิสิตวิเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
กาหนดปัญหาวิจัย ลงมือปฏิบัติออกแบบสร้างสรรค์โครงร่างของงานวิจัยที่ตนสนใจ และลงมือปฏิบัติการวิจัย
ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานวิจัยของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความคิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปรายกรณีศึกษาของงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือขณะนาเสนอ
แนวทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและคุณภาพของงานที่มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงาน
ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายงานผล
การสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการ
หลัก
วิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
2. สามารถให้คาแนะนาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครู
รอง
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และบุคลากรทางการศึกษาอย่างกัลยาณมิตร
4.2 วิธีสอน
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมหรือจัดประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความคิดเห็นของนิสิต ขณะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมหรือจัด
ประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และการเขียนอนุทินของนิสิตในการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีทักษะในการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทางสถิติ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
และการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
2. สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ งานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ความรับผิดชอบ
หลัก
หลัก
หลัก

5.2 วิธีสอน
1. มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
2. ตั้งประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นิสิต
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้และการทา
วิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่สาคัญไปใช้ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบ
หลัก

หลัก

6.2 วิธีสอน
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้และการทา
วิจัยในชั้นเรียน โดยการตั้งประเด็นอภิปราย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ได้จากการทาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง (learning by doing) โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความคิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปรายกรณีศึกษาของงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการวิทยาศาสตร์และสอนคณิตศาสตร์ หรือขณะนาเสนอ
แนวทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและคุณภาพของงานที่มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงาน
ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายงานผล
การสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนิสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

2

หัวข้อ /
จานวน
รายละเอียด
ชัว่ โมง
1. รายละเอียด
4
ประมวลการสอน
รายวิชา (Course
Syllabus) และ
แนวปฏิบัติในชั้น
เรียน
2. ทดสอบก่อนเรียน
(Pretest) เรื่อง
ความรู้พื้นฐาน
การและงานวิจยั
ในชั้นเรียน
3. แหล่งค้นคว้า
งานวิจัย: วารสาร
วิจัย เว็บไซด์และ
การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต
แนวคิดเกี่ยวกับ
4
“การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตรศึกษา
และการวิจัยในชัน้
เรียน : หลักการ
ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายของการ
วิจัย และคุณภาพ
ของการวิจัย

1.
2.
3.

4.

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผู้สอน
สื่อการสอนที่ใช้ (ถ้ามี)
ชี้แจงรายละเอียดประมวลการสอนรายวิชา (Course อ.ดร. รุ่งฟ้า
Syllabus) และแนวปฏิบัติในชั้นเรียน
จันท์จารุภรณ์
แนะนาแหล่งค้นคว้า หนังสือ วารสาร เว็บไซด์และ และคณะ
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง ความรู้พื้นฐานการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาและ
งานวิจัยในชั้นเรียน
มอบหมายให้นิสิตสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์
“งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ทั้งในและ
ต่างประเทศ

1. บรรยายแนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี อ.ดร. รุ่งฟ้า
และจุดมุ่งหมายของ “การวิจัยทางคณิตศาสตร
จันท์จารุภรณ์
ศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และ
และคณะ
คณิตศาสตร์” ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทาวิจัยทาง
คณิตศาสตรศึกษาและการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์
2. ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาของ “งานวิจัยที่
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์” ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิด
โอกาสให้นิสติ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายของการวิจัยและคุณภาพของงานวิจัย
เหล่านั้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอแนวทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยระบุ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ /
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3.

3

แนวคิดเกี่ยวกับ
“การวิจัยเชิง
สารวจ” และการ
วิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ :
หลักการ ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายและ
คุณภาพของการวิจัย

4

1.

2.

3.

4.

4

แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยเชิงทดลอง :
หลักการ ระเบียบวิธี

4

1.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อการสอนที่ใช้ (ถ้ามี)
มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “งานวิจัยที่
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์” ที่ 4. มอบหมายให้นิสิตสืบค้น
วิเคราะห์และสังเคราะห์ “งานวิจยั เชิงสารวจ” ที่
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ทั้งของไทยและนานาชาติ คนละ 5 เรื่อง จาก
วารสารวิจัย เว็บไซด์และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
อภิปรายคาบเรียนถัดไป
บรรยายแนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี
และจุดมุ่งหมายของ “การวิจัยเชิงสารวจ“และการ
วิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์
ตรงที่ได้จาก การทาวิจัย และการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์ผู้สอน
ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาของ “งานวิจัยเชิง
สารวจ” ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทั้งของไทยและนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นสิ ิตได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายของการ
วิจัยและคุณภาพของงานวิจัยเหล่านั้น พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนว
ทางแก้ไขและผลกระทบของงานวิจัยต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยระบุ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “งานวิจัย
เชิงสารวจ” ที่สืบค้นมา พร้อมทั้งจัดทารายงาน
มอบหมายให้นิสิตสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์
“งานวิจัยเชิงทดลอง” ทั้งของไทยและนานาชาติ
คนละ 5 เรื่องจากวารสารวิจัย เว็บไซด์และการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
แลกเปลีย่ นแนวคิดในการอภิปรายคาบเรียนถัดไป
บรรยายและตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสิตฝึกการ
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “การวิจัย
หน้า 9

ผู้สอน

อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ /
จานวน
รายละเอียด
ชัว่ โมง
จุดมุ่งหมายและ
คุณภาพของการวิจัย

2.

3.

4.

5

แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยเชิงวิจัยและ
พัฒนา : หลักการ
ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายและ
คุณภาพของการวิจัย

4

1.

2.

3.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผู้สอน
สื่อการสอนที่ใช้ (ถ้ามี)
เชิงทดลอง“ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์
ตรงที่ได้จากการทาวิจัยของผูส้ อน โดยมีสื่อการสอน
คือ ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดและตัวอย่างการวิจัยเชิง
ทดลอง
ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาเพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ิต
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักการ ระเบียบ
วิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “การวิจัยเชิงทดลอง
“ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นิสติ มีส่วนร่วมในการนาเสนอ
แนวทางแก้ไข โดยระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่
นามาใช้อ้างอิงด้วย
มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “งานวิจัย
เชิงทดลอง“ ที่สืบค้นมา พร้อมทัง้ จัดทารายงาน
มอบหมายให้นิสิตสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์
“งานวิจัยและพัฒนา” ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสาหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดในการอภิปราย
คาบเรียนถัดไป
บรรยายและตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสิตฝึกการ
อ.ดร. รุ่งฟ้า
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
จันท์จารุภรณ์
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “การวิจัย และคณะ
เชิงวิจัยและพัฒนา“ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงที่ได้
จากการทาวิจัยของผูส้ อน โดยมีสอื่ การสอน คือ ใบ
ความรู้ เรื่อง แนวคิดและตัวอย่างการวิจัยเชิงวิจัยและ
พัฒนา
ตั้งประเด็นอภิปรายกรณีศึกษาเพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ิต
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักการ ระเบียบ
วิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “การวิจัยเชิงวิจัย
และพัฒนา“ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอแนวทางแก้ไข โดยระบุข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที่นามาใช้อ้างอิงด้วย
มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ
ระเบียบวิธี จุดมุ่งหมายและคุณภาพของ “การวิจัย
เชิงวิจัยและพัฒนา“ ที่สืบค้นมา พร้อมทั้งจัดทา
หน้า 10

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ /
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

การสังเคราะห์
ประเด็นจาก
ผลงานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และ
กาหนดปัญหาวิจัย

4

7

การออกแบบและ
สร้างสรรค์โครงร่าง
ของงานวิจัย

4

8

ทดสอบกลางภาค

4

9

การออกแบบ
เครื่องมือวิจัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อการสอนที่ใช้ (ถ้ามี)
รายงาน
4. มอบหมายให้นิสิตสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยที่
ได้จากการสืบค้นและวิเคราะห์ เพือ่ นาเสนอและใช้
เป็นข้อมูลสาหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดในการอภิปราย
คาบเรียนถัดไป
1. ให้นิสิตนาเสนอผลการสังเคราะห์ประเด็นจาก
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้จากการสืบค้นและวิเคราะห์ เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และกาหนดปัญหาวิจัย
2. ตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสติ ฝึกการวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับ ความถูกต้องและความ
เหมาะสมของประเด็นต่างๆ เหล่านั้น ในการนาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้และกาหนดปัญหาวิจัย
3. มอบหมายให้นิสิตออกแบบและสร้างสรรค์โครงร่าง
ของงานวิจัย โดยบูรณาการนวัตกรรมและศาสตร์
ต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ คนละ 1 เรื่อง
1. ให้นิสิตนาเสนอผลการออกแบบและสร้างสรรค์โครง
ร่างของงานวิจัย
2. ตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสติ ฝึกการวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับ หลักการ ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายและความเป็นไปได้ของการวิจัย
3. มอบหมายให้นิสิตปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ออกแบบ
และสร้างสรรค์โครงร่างของงานวิจัยให้สมบูรณ์
4. มอบหมายให้นิสิตออกแบบเครื่องมือวิจัย สาหรับการ
วิจัยขนาดเล็ก
แบบทดสอบกลางภาค

1. ให้นิสิตนาเสนอเครื่องมือวิจัย สาหรับการวิจัยขนาด
เล็ก
2. ตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสติ ฝึกการวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับ หลักการ ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายและความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย
3. มอบหมายให้นิสิตปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์
4. มอบหมายให้นิสิตนาเครื่องมือวิจัยไปทดลองนาร่อง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 11

ผู้สอน

อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ
อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

สัปดาห์
ที่
10

11-15

หัวข้อ /
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

การฝึกประสบการณ์
การวิจัย โดยการ
วิจัยขนาดเล็ก

4

การนาเสนอ
ผลการวิจัยขนาด
เล็ก

4

1.
2.
1.
2.

3.

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อการสอนที่ใช้ (ถ้ามี)
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
มอบหมายให้นิสิตลงมือฝึกประสบการณ์การวิจัย โดย
การวิจัยขนาดเล็ก กับกลุม่ เป้าหมายที่กาหนดไว้
มอบหมายให้นิสิตเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยขนาด
เล็ก
ให้นิสิตนาเสนอผลการวิจัยขนาดเล็ก
(คนละ 20 นาที)
ตั้งประเด็นอภิปรายเพื่อให้นิสติ ฝึกการวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับ หลักการ ระเบียบวิธี
จุดมุ่งหมายคุณภาพของการวิจัยขนาดเล็ก
มอบหมายให้นิสิตปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัย

ผู้สอน
อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ
อ.ดร. รุ่งฟ้า
จันท์จารุภรณ์
และคณะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
คิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปราย
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎี
กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเชิง
ที่สาคัญใช้ในด้านวิชาการวิชาชีพและ
วิชาการ วิชาชีพหรือการวิจัย การ
งานวิจัยได้
ประพฤติปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพและการวิจัยของครูทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของ
นิสิต
ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของ 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
สอดคล้องและคุณภาพของงานที่
เป็นอย่างดี
มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงานผล
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่
การวิเคราะห์งานวิจัยเกีย่ วกับ
สาคัญใช้ในด้านวิชาการวิชาชีพและ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
งานวิจัยได้
รายงานผลการสังเคราะห์ประเด็น
จากผลงานวิจยั การนาเสนอผลงาน
และการอภิปราย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้า

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

ร้อยละ 10

ตลอดภาค
การศึกษา

ร้อยละ 20

12

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

ร้อยละ 30

2. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
ในแบบทดสอบกลางภาค
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของ
นิสิต
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถจัดการปัญหาทางวิชาการ
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความ
และวิชาชีพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
คิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปราย
เกี่ยวข้องต่อตนเองและผู้อื่นได้
กรณีศึกษาของงานวิจัยทั้งในและ
2. สามารถวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศที่เกีย่ วกับหลักสูตรและ
หรืองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และคณิตศาสตร์ หรือขณะ
คณิตศาสตร์และการนาผลมาใช้ เพื่อ
นาเสนอแนวทางแก้ไขและ
เชื่อมโยงความรูเ้ ดิมหรือสร้างความรู้
ผลกระทบของงานวิจัยต่อ
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และคณิต
สภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและ
ศาสตรศึกษา
นานาชาติ
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้องและคุณภาพของงานที่
มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงานผล
การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายงานผลการสังเคราะห์ประเด็น
จากผลงานวิจยั การนาเสนอ
ผลงานและการอภิปราย
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
ของนิสิต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
คิดเห็นของนิสิต ขณะมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมหรือจัดประชุมทาง
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการทั้งระดับชาติและระดับ
คณิตศาสตรศึกษา
นานาชาติ และการเขียนอนุทินของ
2. สามารถให้คาแนะนาในการจัดการ
นิสิตในการเข้าร่วมประชุมทาง
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครู
วิชาการเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
กัลยาณมิตร
ของนิสิต

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการวิเคราะห์และคัดกรอง 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
สอดคล้องและคุณภาพของข้อมูลที่
และการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
ได้จากการสืบค้นงานวิจยั ทั้งในและ
2. สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
ต่างประเทศที่เกีย่ วกับหลักสูตรและ
ผลงานทางวิชาการหรือ งานวิจัยใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดย
รูปแบบต่างๆ ได้
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
นิสิต
2. ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
ของนิสิต

ทักษะการจัดการเรียนรู้
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
1. สังเกตพฤติกรรม แนวคิดและความ
คิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปราย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การ
กรณีศึกษาของงานวิจัยทั้งในและ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ต่างประเทศที่เกีย่ วกับหลักสูตรและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทา
การเรียนการสอน หรือขณะ
แผนการเรียนรู้และการทาวิจัยในชั้น
นาเสนอแนวทางแก้ไขและ
เรียนได้เป็นอย่างดี
ผลกระทบของงานวิจยั ต่อ
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่
สภาพแวดล้อมทั้งระดับชาติและ
สาคัญไปใช้ในการออกแบบแผนการ
นานาชาติ
จัดการเรียนรู้ และการทาวิจัยในชั้น
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

ตลอดภาค
การศึกษา

ร้อยละ 10

ตลอดภาค
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ผลการเรียนรู้
เรียนได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้องและคุณภาพของงานที่
มอบหมาย ซึ่งได้แก่ รายงานผล
การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
รายงานผลการสังเคราะห์ประเด็น
จากผลงานวิจยั การนาเสนอ
ผลงานและการอภิปราย
3. ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
ของนิสิต

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการวิทยาศาสตร์และสอน
คณิตศาสตร์ ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดทาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์
2. บทความ เรื่อง International perspectives on Research in Mathematics Education
(Bishop. 1992 : 710-723)
3. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงสารวจ” ทางคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์
4. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงทดลอง” ทางคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์
5. บทความ เรื่อง The Development of a Problem-Solving Instructional Program to
Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems
and Their Beliefs Related to Problem Solving (Rungfa Janjaruporn. 2005)
6. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา” ทางคณิตศาสตรศึกษาและ
การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ทางคณิตศาสตรศึกษา เช่น
 http://www.nctm.org เป็น website ของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM) ทีส่ ามารถสืบค้นงานวิจัย บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตรศึกษาได้
 http://lib.swu.ac.th/th/ เป็น website ของสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ที่สามารถสืบค้นปริญญานิพนธ์ งานวิจัย บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตรศึกษาได้
 http://www.explormath.com เป็น website เกี่ยวกับงานวิจัยและบทความทาง
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
 http:// www.mathforum.com เป็น website เกี่ยวกับงานวิจัยและบทความทาง
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้โดยพิจารณาจาก
1. การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
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4. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนโดยดาเนินการ
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดย
1. นาข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมา
ประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการ
สอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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