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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT๓๖๑๐ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร
สาขาวิชา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่๑ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MAT๓๖๑๐
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ MATHEMATICS INFORMATION TECHNOLOGY
๒. จํานวนหนวยกิต

๓

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรสารสนเทศ)
หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา
๔.๒ อาจารยผูสอน
อาจารย ดร.สาริสา ปน คํา
๕. สถานที่ติดตอ

ชั้น ๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ./ E – Mail :
sarisapinkham@gmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑/ ชั้นปที่ ๓
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๒ คน
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี)
๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให ผู เรีย นมี ค วามรูค วามเขา ใจเกี่ย วกั บ พื้ น ฐาน องค ป ระกอบ วิธี ก ารใช ความสามารถในการทํ า งานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิ ตศาสตรห รือโปรแกรมสํา เร็จรูปตา ง ๆ เพื่อการเรียนรูดานคณิ ต ศาสตรและการนํา เสนอ
ผลงานอยางสรางสรรคดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งเปนผูที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีดานคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับแตละเนื้อหาดานคณิตศาสตร
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเตรียมความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรไปออกแบบและ
สรางสรรคผลงานดวยการนําความรูทางคณิตศาสตรมาบูรณาการใหสอดคลองและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่๓ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรู ปและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางคณิตศาสตร สําหรับการคํา นวณเชิงเรขาคณิต
การคํา นวณเชิงพีชคณิต แคลคูลัส สมการเชิงอนุพัน ธ การเขียนกราฟ และการประยุกตใชโปรแกรมสํา เร็จรูปทาง
คณิตศาสตรกับ งานดา นตา งๆ

Mathematical package programs and mathematical information technology, using program tools in
geometry and algebra geometry including calculus and differential equation, implementation for graph drawing,
and applications of mathematical package programs in related fields.
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๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง ตอ
ภาคเรียน

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
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การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

สอนเสริมตามความ ฝกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง ตอภาค
ตองการขอนักศึกษา เรียน
เฉพาะราย

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

ศึกษาดวยตนเองอยาง
๖ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเป นรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทําการสอน ๑ ชั่วโมงสําหรับรายที่ตองการ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน ชั้น ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) sarisa.pi@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) sarisa pin ssru
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)
- Google Classroom วิชา MAT3414 Numerical Analysis
- Facebook Group
- Google Meet

๑.คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตยสจุ ริต

(๒) มีวินัยในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ

(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(๕) มีจิตสาธารณะพรอมทีจ่ ะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตรโดยเนน
ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) อภิปรายการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และการปฏิบัตติ นในการเขารวมในกิจกรรมเสริม
(๓) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
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๒. ความรู

(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรูและความเขาใจ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(๒) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชใน
การแกปญหาในการทํางาน

(๓) สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูในศาสตร อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อการ
พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาที่ศกึ ษาไดอยางตอเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
(๒) มอบหมายงานดวยการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษามาวิเคราะหอยางถี่
ถวนมารวมกันวิเคราะหและอภิปรายอยางเปนเหตุเปนผล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎี
(๒) การทําโครงงานการแกปญ
 หาทางดานคณิตศาสตร

๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร

(๒) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตา งๆไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

(๓) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตร
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรตาง ๆ ได
(๓) อภิปราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพือ่ น ๆ ในชั้นเรียน
(๔) สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณิตศาสตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนนขอสอบการวิเคราะหและการแกปญหา ทางดาน
คณิตศาสตร

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธและมีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาท
ของสมาชิกกลุมที่ดีได
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(๒) มีความรับผิด ชอบในการกระทําของตนเองและรับผิด ชอบงานในกลุม รวมทั้งมีความรับ ผิด ชอบตอ
สังคมและองคกร

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทีมและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล
(๒) การสาธิต แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรเปนกรณีศึกษาโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน
(๒) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(๓) ประเมินงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพือ่ การวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม

(๒) มีทักษะในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช
รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพือ่ การคนควาไดอยางเหมาะสม

(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาดวยตนเองโดยติดตอสือ่ การกับนักศึกษาผานทางเว็บไซต
(๓) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลทางอินเตอรเนตสําหรับทําโครงงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตอบคําถาม และการอภิปรายในชั้นเรียน
(๒) ทดสอบการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร

๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ

สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

๒-๔

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

หลักการนําเทคโนโลยีตางๆ มา
ประยุกตและชวยการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตรและสาขาตางๆ

๖

การใชโปรแกรม Microsoft excel และ
แอปพลิเคชัน Google sheet ในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร

๑๘

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
อธิบายแผนบริหารการสอนแนะนําวิธีการ ดร. สาริสา ปนคํา
เรีย น การศึ ก ษาค น ควา การวั ด และการ
ประเมินผล
- แนะนําการใช Google Classroom
- แนะนําการใช Google Meet
- แนะนําการใช Facebook Group
- อธิบ ายช องทางการติ ด ตอ กับ อาจารย
ผูสอนทาง เว็บไซต
https://www.facebook.com/serisa.pi?ref=
br_rs
บรรยายเกี่ยวกับหลักการนําเทคโนโลยี
ตางๆ มาประยุกตและชวยการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตรและสาขาตาง ๆ
๑. สื่อการสอน
เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkh
am
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. แบบฝกหัดชุดที่ ๑
๔. Google Classroom
๕. Google Meet
๖. Facebook Group
บ รร ย า ย ผ า น โป รแ ก รม Google Meet ดร. สาริสา ปนคํา
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม สาธิต
ก ารใช โ ป รแก รม EXcel, Sheet ใน ก าร
แกปญหาทางคณิตศาสตร และฝกทักษะ
การใชโ ปรแกรม EXcel, Sheet ในการแก
โจ ท ยป ญ ห าท างค ณิ ต ศ า ส ต ร ต างๆ
ม อบ ห ม ายให สื บ ค น เพิ่ ม เติม แ ล ะทํ า
การบาน ครั้งที่ ๒

หนา | ๖
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๕-๗

การใชโปรแกรม GeoGebra ในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร

๘
๙-๑๒

สอบกลางภาค
การใชโปรแกรม MATLAB/SCILAB
เบื้องตน

จํานวน
(ชม.)

๑๘

๒๔

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน
๑. โปรแกรม Excel และ แอปพลิเคชัน
sheet
๒. เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
๓. เอกสารประกอบการสอน
๔. แบบฝกหัดครั้งที่ ๒
๕. Google Classroom
๖. Google Meet / Facebook Group
๘. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร
บ รรย า ย ผ า น โป รแ ก รม Google Meet ดร. สาริสา ปนคํา
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม สาธิต
ก า ร ใช โป ร แ ก ร ม GeoGebra ใ น ก า ร
แกปญหาทางคณิตศาสตร และฝกทักษะ
การใชโปรแกรมGeoGebra ในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตรตางๆ
สื่อการสอน
๑. โปรแกรม Geogebra
๒. เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
๓. เอกสารประกอบการสอน
๔. แบบฝกหัดครั้งที่ ๔
๕. Google Classroom
๖. Google Meet
๗. Facebook Group
๘. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร
บ รรย า ย ผ า น โป รแ ก รม Google Meet ดร. สาริสา ปนคํา
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม สาธิต
การใชโปรแกรม MATLAB/SCILAB ในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร และ ฝกทักษะ
การใชโปรแกรม MATLAB/SCILAB ในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตาง ๆ
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สัปดาหที่

๑๓-๑๕

๑๖

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

การใชโปรแกรม MS office

๑๘

การใชงานโปรแกรม Google Form
สําหรับงานทางคณิตศาสตร

๖

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน
๑. โปรแกรม MATLAB/SCILAB
๒. เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
๓.เอกสารประกอบการสอน
๕. Google Classroom
๖. Google Meet
๗. Facebook Group
๘. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร
๔. แบบฝกหัดครั้งที่ ๖
ดร. สาริสา ปนคํา
สอนออนไลน (10)
บรรยายผานโปรแกรม Google Meet
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม สาธิต
การใชโปรแกรม MS office สําหรับงาน
เอกสารและการนําเสนอ และฝกทักษะ
การใชโปรแกรม MS office ในสถานการณ
ตางๆ
สื่อการสอน
๑. โปรแกรม MS Word , Ms Powerpoint
๒. เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
๓. เอกสารประกอบการสอน
๔. แบบฝกหัดครั้งที่ ๑๑
๕. Google Classroom/Google Meet
๖. Facebook Group
๗. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร
บรรยายผานโปรแกรม Google Meet
ดร. สาริสา ปนคํา
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม สาธิต
การใช Google form ในการสรางและ
นําเสนองาน และฝกทักษะการใชโปรแกรม
Google form
สื่อการสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑๗

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๑. โปรแกรม Google form
๒. เว็บไซต
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
๓. เอกสารประกอบการสอน
๔. แบบฝกหัดครั้งที่ ๑๓
๕. Google Classroom/Google Meet
๖. Facebook Group
๗. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร
สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
๒, ๓

๔,๕

๑

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
ทดสอบยอยครั้งที่ ๒
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ผลจากการศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
การทําแบบฝกหัดทายบท
การเขาชั้นเรียน
การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
๖
๑๒
๘
๑๖
ตลอดภาค
เรียน
ตลอดภาค
เรียน

สัดสวน
ของการประเมินผล
๑๐ %
๑๐ %
๒๐ %
๒๐ %
๓๐ %

๑๐ %

คาระดับคะแนน
เกรด
A
AB+
B

ชวงคะแนน(%)
๘๖-๑๐๐
๘๒-๘๕
๗๘-๘๑
๗๔-๗๗

คาระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๗๕
๓.๕๐
๓.๐๐

หนา | ๙
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เกรด
BC+
C
CD+
D
DF

ชวงคะแนน(%)
๗๐-๗๓
๖๖-๖๙
๖๒-๖๕
๕๘-๖๑
๕๔-๕๗
๕๐-๕๓
๔๖-๔๙
๐-๔๕

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คาระดับคะแนน
๒.๗๕
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๗๕
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๗๕
๐

หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

๑) นิศากร สังวารนที (๒๕๖๓). เอกสารคําสอนวิชาทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนนั ทา
๒) สาริสา ปนคํา (๒๕๖๔). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

โปรแกรม Geogebra
โปรแกรม Graph
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร MATLAB และ SCILAB
โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS WORD
โปรแกรม Google Meet / Google Classroom/ Google Form / Google Sheet
โปรแกรม Facebook group / Youtube

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดวยวิธีการดังตอไปนี้
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน
- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชา การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเนื้อหาคณิตศาสตร
หนา | ๑๐
รายวิชา MAT3610 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร สาขาวิชา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

อืน่ ๆ
- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซต http://www.facebook.com/sarisa.pinkham ของรายวิชานี้

๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินผลผูสอนไดใชกลยุทธดงั ตอไปนี้คือ
- ผลการทดสอบยอยในแตละครั้ง สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวิชาและการสะทอนการสอน การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูใน
แตละครั้ง
๓. การปรับปรุงการสอน
นอกการประเมินผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวิชาไดดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูดังตอไปนี้
- นํานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลนมาใชในรายวิชานี้ ไดแก Google Meet, Google Classroom, Google
Form, YouTube
- นํ า นวัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ย น ( Lesson Study ) มาประยุ ก ต ใช เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ รายวิช านี้ ซึ่ ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนแผนการสอน
ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรางและมีผูสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่ ๓ สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริง ๆ
นําผลทีไ่ ดไปปรับปรุงและแกไขแลวดําเนินการขั้นตอนดังนีอ้ ยางสม่าํ เสมอ
- ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนการสอบจากการสอบถามนั ก ศึ ก ษา การเปรี ย บเที ย บกั บ นั ก ศึ ก ษาป ที่ ผ า นมา การพิ จ ารณาผลงาน
การทดสอบยอย การปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ
และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกลเคียงกัน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน การเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ป ระจํารายวิชานี้ แลว ไดมี การวางแผน และ
ปรับ ปรุงแนวการสอนในครั้งตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีก ทั้งมีการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดและวิธีการสอนเปนรูปแบบ
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ออนไลน จํานวน 4 สัปดาห รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
***********************
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม
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ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร
Mathematical Information Technology

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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