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มคอ.3 

รายละเอียดรายวิชา คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั (มศว 144)   

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
มศว 144  คณติศาสตรใ์นชวีิตประจ าวัน(MATHEMATICS IN DAILY LIFE) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   
หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556/ ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

       ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมติรและองครักษ์  

 

9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 ตลุาคม 2556 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
 1.1  เพ่ือให้นิสติสามารถประยุกตห์ลักการทางคณติศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชวีิตในสงัคมได้

อย่างเหมาะสม  

 1.2 เพ่ือให้นิสติมทีกัษะในการใช้คณติศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 เพ่ือพัฒนาทกัษะสื่อสารตามอตัลักษณม์หาวิทยาลัย 

 นิสติ(จ านวน) อาจารย์ประจ ากลุ่ม e-mail address 

B01     SS13 (80 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th  

B02    SS1FA,B  (70 คน) ผศ.สทิธนิันท ์ท่อแก้ว 085-346-9647/ sittinun@swu.ac.th 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 ปรับปรงุเนื้อหาและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงกบักลุ่มผู้เรียนให้สามารถน า

ทกัษะการแก้ไขปัญหาทางคณติศาสตร์ไปใช้ในการด าเนนิชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือให้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคณติศาสตร์กบัการใช้เหตผุล ความรู้ทางสถติ ิคณติศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณติศาสตร์กบัศิลปะ 

คณติศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตผุล การเรียนรู้และการด ารงชวีิต

ในสงัคม 

 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย การมอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดย                    

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

     

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 144 


 


 






 


 


 






 



 







 







 



 


 


 


 


 


 







 


 



 


  

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในคร้ังแรกที่ปฐมนิเทศนิสติ และผ่านAtutor course syllabus 

    -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)  
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรมจริยธรรม 

เสยีสละ และซื่อสตัย์สจุริต  

 

1.2 มวีินัย ตรงต่อเวลา 

และมคีวามรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

 

 

-การสอนบรรยาย และการท า

กจิกรรมในชั้นเรียน และมอบหมาย

งาน 

 

 

-การมอบหมายงาน/การส่งงาน 

 

 

 

 

 

สงัเกตจากรายงาน ไม่ลอกผู้อื่น   มีจรรยายบรรณใน

การอ้างองิผลงานทางวิชาการและไม่ส่อแววทุจริตหรือ

ทุจริตในการสอบ ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารต่างๆ 

เมื่อมกีารท ารายงานส่งในรายวิชา  

 

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  การเข้าชั้นเรียน และ

การส่งรายงานตรงเวลา  การแสดงออกขณะเข้าร่วม

กิจกรรม วิธีการท างานร่วมกับผู้ อื่น  ไม่เอารัดเอา

เปรียบ และสังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับ

บุคคลรอบข้าง 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์และการใ ช้

ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ใน

การด ารงชีวิต          

2.2 พัฒนาการทางด้าน

คณติศาสตร์ให้เหมาะสม

กบัเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั 

  

 

การบรรยายประกอบสื่อการสอน 

ได้แก่ power point, ตวัอย่าง  

 

 

การอภิปราย  ระดมสมอง

กรณีศึกษา การศึกษาโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน 

 การสอบปลายภาค 

  สอบย่อย/รายงานกลุ่ม/ การน าเสนอผลงานหน้าชั้น 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 กระบวนการคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ /

คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิดเพ่ือ

ตดัสนิใจ/คิดเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

3.2 สามารถน า

กระบวนการคดิทาง

คณติศาสตร์มาประยุกตใ์ช้

กบัชีวิตประจ าวนั       

มอบหมายงาน PBL     

 

 

 

 

การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

รายงานกลุ่ม คุณภาพของรายงานกจิกรรม 

 

 

 

 

การน าเสนอผลงานหน้าชั้น พิจารณาคุณภาพของงาน

ที่ได้รับมอบหมาย/ การมีส่วนร่วม/ การมีภาวะผู้น า/ 

ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค /

สอบย่อย 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดกีบั

ผู้อื่น 

 

4.2 มภีาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดใีนการ

ท างานเป็นทมี พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดใีห้ผู้อื่น

และสงัคม  

 

4.3 มภีาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดี พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

สงัคม 

การท ารายงานและกจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

รายงานกลุ่ม 

อภิปราย/กรณศีึกษา (อภิปราย) 

 

 

 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก การสร้างปฏสิมัพันธ์

อนัดกีบัผู้อื่นทั้งในและนอกชั้นเรียน   

 

 

 

สงัเกตจากภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดใีนการ

น าเสนอ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการ

ตดัสนิใจที่เดด็ขาด   การปฏบิตัติามมตส่ิวนรวม  

พร้อมทั้งเคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเหน็  ของ

ผู้อื่น           

 

 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มทีกัษะการค านวณ

และวเิคราะห์เชงิตวัเลข

จากตวัอย่างและ

กรณศีึกษา 

 

5.2 มทีกัษะในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การ

อ่าน การเขยีน เพ่ือให้

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

 

5.3 มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

 

บรรยาย/กรณศีึกษา/กจิกรรมกลุ่ม                

 

 

 

  

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

ทดสอบย่อย/สอบปลายภาค 

 

 

  

 

 

 

สงัเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จากรายงานและ

การน าเสนอในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  และใช้สื่อที่

เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

แผนการสอน 

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(1) 

29  

ต.ค.56 

 

1) มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายและ

การเรียนการสอนวิชา มศว 

144 

2) มีความเข้าใจการใช้

คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวันจากหัวข้อที่

เรียน โจทย์และกรณีศกึษา

ที่ให้ 

-ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา  ช้ีแจง

จุดประสงค์ กจิกรรม 

การวัดผล และเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 

-อตัราส่วน และสดัส่วน

ในชีวิตประจ าวัน 

1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก  course 

syllabus   

2.บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

-ใบประวัติ  ให้นิสิตกรอก

ข้อมูล   

-แบ่งกลุ่มเพ่ืออภปิราย

กรณีศกึษา 

(2) 

5  

พ.ย.56 

 

1) มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก

ตัวอย่างและกรณีศกึษา 

 

2) พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดีกบั

ผู้อื่น 

 

- เปอร์เซน็ต์ก าไร 

ขาดทุน ลดราคาสนิค้า 

ดอกเบี้ยเงินฝากและ

เงินกู้ 

1.บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

2.จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายกรณีศกึษาและ

วิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์ที่

ได้ 

-ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหา

ที่ให้ใส่สมุดส่งสปัดาห์หน้า 

(3) 

12  

พ.ย.56 

1) มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก

ตัวอย่างและกรณีศกึษา 

2) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

-การผสมของ ช่วยกนั

ท างาน อายุ การตั้งราคา

สนิค้า โจทย์ปัญหาเชาวน ์

1.บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

2.จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

เลือกหัวข้อกรณีศกึษาจาก

โจทย์ที่ให้ 

-ให้นิสติค้นคว้าหัวข้อในการ

ใช้ตัวเลขไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันแต่ละกลุ่มต้อง

มาน าเสนอในการน าไปใช้และ

เสนอข้อคิดในสปัดาห์ที่5(15 

คะแนน) 

(4) 

   19 

 พ.ย.56 

1) มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก

ตัวอย่างและกรณีศกึษา 

2) พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดีกบั

ผู้อื่น 

-กจิกรรมมหัศจรรย์

ตัวเลข 

 

นิสติแต่ละกลุ่มน าข้อมูลมา

อภปิรายภายในกลุ่ม และ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัอาจารย ์

-อาจารย์และนิสติ

แลกเปล่ียนความรู้ที่ได้รับมา

ในการใช้ตัวเลขใน

ชีวิตประจ าวันในแต่ละกลุ่ม 

(5) 

   26 

 พ.ย.56 

1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

2) มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

-การใช้คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

และยกตัวอย่างโจทย์ที่

น าเสนอเช่ือมโยงกบั

ชีวิตประจ าวัน 

2) นิสติสามารถซักถาม

เพ่ือนในแต่ละกลุ่มที่

น าเสนอ 

 

 

 

 

-ให้นิสติทบทวนการใช้

ตัวเลขในชีวิตประจ าวันที่

เพื่อนน าเสนอ 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(6) 

3 

ธ.ค.56 

1) เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ /

คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิดเพ่ือ

ตัดสนิใจ/คิดเพ่ือสร้างองค์ 

2) สามารถน ากระบวนการ

คิดทางคณิตศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้กบั

ชีวิตประจ าวัน       

-การแปรผนั การ

แปรผกผนั การแปรผนั

เกี่ยวเน่ือง 

 1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

 

 

-ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหา

ที่ให้ใส่สมุดส่งสปัดาห์หน้า 

(7) 

 

17 

ธ.ค.56 

1) ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียนและมุ่งเน้นใน

คุณค่า และคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ และ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

2) การน ากระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์มาเพื่อใช้ใน

การด ารงชีวิตเพื่อให้เกดิ

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

-การน าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปแก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

1) ทดสอบเป็นรายกลุ่ม

(15 คะแนน) 

2) ทดสอบย่อยรายเดี่ยว

(15 คะแนน) 

 

 

23-27 

ธ.ค.56 
งดการเรียนการสอนเนื่องจากสอบกลางภาค 

(8) 

7 

ม.ค.57 

1) กระบวนการคิดทา ง

คณิตศาสต ร์และการใ ช้

ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ใน

การด ารงชีวิต          

2) มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก

ตัวอย่างและกรณีศกึษา 

-สถิติ 

ค่ากลางของข้อมูล 

การหาต าแหน่งข้อมูล 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

 

-ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหา

ที่ให้ 

(9) 

14 

ม.ค.57 

1) กระบวนการคิดทา ง

คณิตศาสต ร์และการใ ช้

ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ใน

การด ารงชีวิต          

2) มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก

ตัวอย่างและกรณีศกึษา 

-สถิติ 

การกระจายของข้อมูล 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

 

-ก าหนดหัวข้อความน่าจะ

เป็นที่จะเรียนสปัดาห์ถัดไปให้

นิสติแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าและ

ออกแบบวิธกีารสอนให้เพื่อน

นิสติเข้าใจเนื้อหาพร้อม

ยกตัวอย่างปัญหาโจทย์ 

(10 คะแนน) 

(10) 

21 

ม.ค.57 

ค้นคว้าด้วยตนเอง และหาข้อมูลงานกลุ่มหัวข้อความน่าจะเป็น 

(11) 

28 

ม.ค.57 

 1) เน้นเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์ให้เข้ากบั

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

 

 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอการแก้โจทย์

ปัญหาความน่าจะป็น 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอการแก้โจทย์ปัญหา

และตอบข้อซักถามของ

อาจารย์และเพ่ือนๆ 

-ให้นิสติจดรายละเอยีด

เน้ือหา โจทย์ปัญหาที่ให้

เพื่อนน าเสนอส่งสปัดาห์หน้า 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(12) 

4 ก.พ.

57 

1) เน้นเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์ให้เข้ากบั

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอการแก้โจทย์

ปัญหาความน่าจะเป็น 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอการแก้โจทย์ปัญหา

และตอบข้อซักถามของ

อาจารย์และเพ่ือนๆ 

-ให้นิสติจดรายละเอยีด

เน้ือหา โจทย์ปัญหาที่ให้ใส่

สมุดส่งสปัดาห์หน้า 

 

(13) 

11 

ก.พ.57 

1) ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียนและมุ่งเน้นใน

คุณค่า และคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ และ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

2) การน ากระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์มาเพื่อใช้ใน

การด ารงชีวิตเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

สอบปลายภาค   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ 
สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย /ทดสอบกลุ่ม               

สอบปลายภาค                    

 

30 % 

 30 % 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

รายงานกลุ่ม                      

การบ้าน        

 

25 % 

5  % 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การเข้าชั้นเรียน/ 

การมสี่วนร่วม                      

 

10  % 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

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

2.ณรงค ์ป้ันนิ่ม; จินดา อยู่เป็นสขุ. (2544) คณิตศาสตรพ์ื้ นฐานม.5 เล่ม2. กรงุเทพฯ. 

ทศพร คล้ายอดุม; และ สทุนิ พลูสวัสดิ์. (2540) คณิตศาสตร ์SAT. กรงุเทพฯ. 

3.วาสนา ทองการณุ. (2544) คณิตศาสตร ์ม.2 เล่ม 2. กรงุเทพฯ. 

4.สทุนิ พูลสวัสดิ์; วิทยา วฒันนุกูลชัย. (2549) คณิตศาสตร ์NEW SAT. กรงุเทพฯ. 

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

student. Australia. 

      6.กลัยา วานิชย์บญัชา. หลักสถติิ, กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย , 2551  

          7.ศิริชัย พงษ์วิชัย. สถติเิพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม R, กรงุเทพฯ : บริษัท สพีุเรีย พริ้นติ้งเฮาส ์จากดั , 2552. 

2.เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 144 คณติศาสตรใ์นชวีิตประจ าวนั 

3.เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

   1.สงัเกตจากพฤตกิรรมในชั้นเรียน ระหว่างการท ากจิกรรมกลุ่ม อภิปราย การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

   2.สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมสี่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย   

   3.การประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา    

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

1.ทกัษะการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ก  าหนด 

2.ผลการสอบนิสติ 

3.การทวนสอบและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. ผลการสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 

2. การทบทวนเพ่ือก าหนดงาน ให้เหมาะสมกบัการใช้ชวีิตประจ าวันและกลุ่มผู้เรียน 

     3. การจัดประชุมเชงิปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
1.การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ ของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

2.การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม

ในชั้นเรียน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1.น าข้อมูลจากประชุมผู้สอนเพ่ือตดิตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาคมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรงุรายวิชา 

    2.น าผลสมัฤทธิ์ของนิสติ และข้อมูลความคดิเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรงุรายวิชา 


