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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา      มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยาย – ปฏบัิติ     3 หน่วยกติ (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

     อ. นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล naruephat@swu.ac.th  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2555/ ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………… 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………… 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  

 

9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 เมษายน 2555 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1  เพ่ือให้นิสติสามารถประยุกตห์ลักการทางคณติศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชวีติในสงัคมได้อย่าง

เหมาะสม  

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีทกัษะในการใช้คณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 

mailto:naruephat@swu.ac.th%20/
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเน้ือหาและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงกบักลุ่มผู้เรียนให้

สามารถน าทกัษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กบั

ศิลปะ คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การ

เรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย การทวนสอบ

ผลสมัฤทธ์ิของนสิิต  

การฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน

(กิจกรรมกลุ่มใน

หอ้งเรียน) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ช่ัวโมง/ ภาค

การศึกษา 

6 ช่ัวโมง/ ภาค

การศึกษา 

30 ช่ัวโมง/ ภาค

การศึกษา 

75 ช่ัวโมง/ ภาค

การศึกษา 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

     

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
๑. คณุธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทกัษะทาง
ปัญญา 

๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ 
๕.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข  
ระหว่างบคุคล  การส่ือสาร และการใช้ 

และความรบัผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

t1.1 t1.2 t1.3 t1.4 t1.5 t2.1 t2.2 t2.3 t2.4 t2.5 t3.1 t3.2 t3.3 t4.1 t4.2 t4.3 t5.1 t5.2 t5.3 t5.4 

มศว ๑๔๔ คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                    

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในคร้ังแรกที่ปฐมนิเทศนิสติ และผ่านAtutor course syllabus 

    -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม   จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

1.1.2   มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  

1.1.3   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัสังคม  

     1.1.4  มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม  และโลก พร้อมทั้งมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อบุคคลรอบข้าง  

1.2  วิธีการสอน 

          1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในขณะการสอนบรรยาย และการท ากจิกรรมในช้ันเรียน 

     1.2.2 การมอบหมายงาน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.3.1  สงัเกตจากรายงาน ไม่ลอกผู้อื่น   มีจรรยายบรรณในการอ้างองิผลงานทางวิชาการและไม่ส่อ

แววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ  

1.3.2   สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  การเข้าช้ันเรียน และการส่งรายงานตรงเวลา 

1.3.3 สงัเกตจากพฤติกรรมในและนอกช้ันเรียน  การแสดงออกขณะเข้าร่วมกจิกรรม วิธกีารท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบ และสังเกตจากการมีปฏสิัมพันธอ์นัดีกบับุคคลรอบข้าง  

     1.3.4  พิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ของกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย   

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

         2.1.1     กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการด ารงชีวิต          

          2.1.2     พัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกบัเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

2.2  วิธกีารสอน 

        2.2.1   การบรรยายประกอบสื่อการสอน ได้แก่ power point, ตัวอย่าง 

        2.2.2   อภิปราย 

       2.2.3   กรณีศึกษา 

       2.2.4    การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      

2.3  วิธกีารประเมินผล 

       2.3.1  แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน 

       2.3.2  การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

       2.3.3  สอบย่อย/รายงานกลุ่ม 

       2.3.4  การน าเสนอผลงานหน้าช้ัน 
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3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

      3.1.1 กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ /คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิดเพ่ือตัดสนิใจ/คิดเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

     3.1.2 สามารถน ากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวัน       

3.2  วิธกีารสอน 

     3.2.1  มอบหมายงาน PBL     

     3.2.2  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3.3   วิธกีารประเมินผล 

     3.3.1  รายงานกลุ่ม 

      3.3.2   การน าเสนอผลงานหน้าช้ัน 

      3.3.3   สอบย่อย 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

          4.1.1  พัฒนาทกัษะในการสร้างสมัพันธภาพอนัดีกบัผู้อื่น 

          4.1.2มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการท างานเป็นทมี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น

และสงัคม  

4.2 วิธกีารสอน 

    4.2.1 อภิปราย 

         4.2.2 รายงานกลุ่ม 

         4.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      

4.3  วิธกีารประเมินผล 

         4.3.1    สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก การสร้างปฏสิมัพันธอ์นัดีกบัผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน   

         4.3.2     สงัเกตจากสภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการน าเสนอ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แก้ไขปัญหาการตัดสนิใจที่เดด็ขาด   การปฏบัิติตามมติส่วนรวม  พร้อมทั้งเคารพสทิธแิละรับฟังความ

คิดเหน็  ของผู้อื่น           

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

     5.2.1   มีทกัษะการค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

     5.2.2   มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้      

     5.2.3   มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อในการน าเสนอวิธกีารสอน 
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5.3  วิธกีารประเมินผล 

      5.3.1 พิจารณาจากรายงานการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกบัการ 

               ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

      5.3.2  สงัเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จาก

รายงานและการน าเสนอในช้ันเรียน  

      5.3.3  พิจารณาจากรายงาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อม

ทั้ง   พิจารณาการใช้สื่อที่เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

1. แผนการสอน                       

สปัดาหท่ี์ หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

1 แนะน ารายวิชาและการสง่งานทาง Atutor แนว

ทางการเรียน พืชคณติ 

3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

2 อตัราส่วน และสดัส่วน เศษส่วน ทศนิยม 

เปอร์เซน็ต ์เลขยกก าลัง รากที่สอง และปัญหา

โจทย์ข้อความ 

3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

3 เปอร์เซนตก์ าไร ขาดทุน ลดราคาสนิค้า 

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงนิกู้  

3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

4 ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 และการแปรผนั การ

แปรผกผนั การแปรผนัเกี่ยวเนื่อง  

3 ทดสอบย่อย บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

5 เรขาคณติวเิคราะห์ 3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

6 ค้นคว้าด้วยตนเอง  3 ค้นคว้าด้วยตนเอง อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

7 การน าความรู้ทางคณติศาสตรไ์ปแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน  

3 PBL น าเสนอ และ อภปิราย อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

8 ค้นคว้าด้วยตนเอง  3 ค้นคว้าด้วยตนเอง อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

9 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 บรรยาย PBL  อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 
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สปัดาหท่ี์ หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

10 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

11 ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 และการวเิคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉล่ียเลขคณติ มธัยฐาน ฐานนิยม 

3 ทดสอบย่อย บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

12 การวัดต าแหน่งของข้อมูลควอไทด ์เดไซล์ 

เปอร์เซนตไ์ทล ์

3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

13 การวัดการกระจายข้อมูล  3 บรรยาย PBL อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

14 น าเสนอโครงงาน 3 น าเสนอรายงาน อภปิราย บรรยายสรปุประมวล

สาระการเรียนรู้ 

อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

15 สอบปลายภาค 2   อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย 1, 2                    

สอบปลายภาค                    

 

30 % 

30  % 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

รายงานกลุ่ม                      

รายงานกลุ่ม (โครงงาน)         

 

15 % 

15  % 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การเข้าชั้นเรียน                      

 

10  % 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. (2537) พชิิตโจทยท์า้เซียนคณิตศาสตรอ์ตัราส่วนรอ้ยละ. กรุงเทพฯ. 

2. ณรงค์ ป้ันนิ่ม; จินดา อยู่เป็นสขุ. (2544) คณิตศาสตรพ์ื้ นฐานม.5 เล่ม2. กรุงเทพฯ. 

ทศพร คล้ายอุดม; และ สทุนิ พูลสวัสด์ิ. (2540) คณิตศาสตร ์SAT. กรุงเทพฯ. 

3. วาสนา ทองการุณ. (2544) คณิตศาสตร ์ม.2 เล่ม 2. กรุงเทพฯ. 

4. สทุนิ พูลสวัสด์ิ; วิทยา วัฒนนุกูลชัย. (2549) คณิตศาสตร ์NEW SAT. กรุงเทพฯ. 

5. John Owen; Robert Haese; Sandra Haese; Mark Bruce. (2004) Mathematics for the 

international student. Australia. 

6. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 

7. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- สงัเกตจากพฤตกิรรมในชั้นเรยีน ระหว่างการท ากจิกรรมกลุ่ม อภิปราย การน าเสนอโครงงาน 

 - สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมสีว่นร่วมในการซักถาม อภิปราย   

 - การประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ทกัษะการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ก  าหนด 

-ผลการสอบนิสติ 

-การทวนสอบและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-ผลการประเมนิจากการสงัเกตการสอนโดย ทมีผู้ ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ผลการสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 

- การทบทวนเพ่ือก าหนดโครงงาน ให้เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตประจ าวันและกลุ่มผู้เรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
-การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ ของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

-การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม

ในชั้นเรียน 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรงุรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ(อธบิายกระบวนการในการน า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


