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มคอ.3 

รายวิชา คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั (มศว 144) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 144  คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั (MATHEMATICS IN DAILY LIFE) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558/ ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตรและองครักษ์  

9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6 กรกฏาคม 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นิสติน าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 เพ่ือให้นิสติมีทกัษะในการใช้คณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

 นิสติ (จ านวน) อาจารย์ประจ ากลุ่ม e-mail address 

B01 IC12,13 (24) (73 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th 

B02 IC13 (23), IC1IC (73 คน) อ.อาจารีย์ ช่างประดบั 081-299-5448/ ajareecha@g.swu.ac.th 

B03 NS (180 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 

อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง 

081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 ปรับปรุงเน้ือหาและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และตรงกับกลุ่มผู้เรียนให้

สามารถน าทกัษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับ

ศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การ

เรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

  

บรรยาย 
การมอบหมายงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

35 30 30 40 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

  

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในคร้ังแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต และผ่านAtutor/ course 

syllabus 

 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)  
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรม

จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสตัย์สจุริต 

 

1.2 มีวินัย ตรงต่อ

เวลา และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง

และสงัคม 

 

 

-การสอนบรรยาย และการท า

กิ จ ก ร รมใน ช้ัน เ รี ยน  และ

มอบหมายงาน 

 

 

 

-การมอบหมายงาน/การส่ง

งาน 

 

 

 

 

 

สั ง เ ก ต จ า ก ร า ย ง า น  ไ ม่ ล อ ก ผู้ อื่ น    มี

จรรยายบรรณในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

และไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ 

ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมีการ

ท ารายงานส่งในรายวิชา  

 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  การเข้าช้ันเรียน 

และการส่งรายงานตรงเวลา  การแสดงออก

ขณะเข้าร่วมกจิกรรม วิธกีารท างานร่วมกบัผู้อื่น  

ไม่เอารัดเอาเปรียบ และสังเกตจากการมี

ปฏสิมัพันธอ์นัดีกบับุคคลรอบข้าง 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 กระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์และ

ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น

คณิ ตศ า สต ร์ ใ นก า ร

ด ารงชีวิต 

 

2.2 พัฒนาการทางด้าน

คณิตศาสตร์ให้

เหมาะสมกบัเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบัน 

การบรรยายประกอบสื่อการ

สอน ได้แก่ power point, 

ตัวอย่าง 

 

 

 

การอภิ ปร ายร ะดมสมอง

กรณีศึกษาการศึกษาโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

งานเด่ียวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน 

การสอบปลายภาค 

สอบย่อย/รายงานกลุ่ม/ การน าเสนอผลงาน

หน้าช้ัน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 กระบวนการคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

/คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิด

เพ่ือตัดสินใจ/คิดเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

มอบหมายงาน PBL  

 

 

 

 

รายงานกลุ่มคุณภาพของรายงานกจิกรรม 

 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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3.2 สามารถน า

กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้กบั

ชีวิตประจ าวัน 

 

การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

 

การน าเสนอผลงานหน้าช้ันพิจารณาคุณภาพ

ของงานที่ได้รับมอบหมาย/ การมีส่วนร่วม/ 

การมีภาวะผู้น า/ ความสามารถในการเผชิญกับ

ปัญหาและอุปสรรค/สอบย่อย 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 พัฒนาทกัษะใน

การสร้างสมัพันธภาพ

อนัดีกบัผู้อื่น 

 

4.2 มีภาวะความเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดีใน

การท างานเป็นทมี 

พร้อมทั้งเป็น

แบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น

และสงัคม  

 

4.3 มีภาวะความเป็น

ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี 

พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น

แบบอย่างที่ ดี ใ ห้กับ

สงัคม 

การท ารายงานและกิจกรรม

กลุ่ม 

 

 

รายงานกลุ่ม 

อ ภิ ป ร า ย /ก ร ณี ศึ ก ษ า 

(อภิปราย) 

 

 

 

 

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมก ลุ่ ม 

(อภิปราย) 

 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การสร้าง

ปฏสิมัพันธอ์นัดีกบัผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน   

 

 

สงัเกตจากภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน

การน าเสนอ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ไข

ปัญหาการตัดสนิใจที่เดด็ขาด   การปฏบัิติตาม

มติส่วนรวม  พร้อมทั้งเคารพสทิธแิละรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่น           

 

 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการ

ค านวณและวิเคราะห์

เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง

และกรณีศึกษา 

 

5.2มีทกัษะในการ

สื่อสารทั้งการพูด การ

ฟัง การอ่าน การเขียน 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้

อย่างถ่องแท้ 

 

บรรยาย/กรณีศึกษา/กิจกรรม

กลุ่ม 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

 

 

 

 

 

ทดสอบย่อย/สอบปลายภาค 

 

 

 

 

สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จาก

รายงานและการน าเสนอในช้ันเรียน 
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5.3 มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

และใช้สื่อที่ เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

แผนการสอน 

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(1) 

17-21 

ส.ค.58 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการ

สอนวิชา มศว 144 

2. มีความเข้าใจการใช้

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

จากหัวข้อที่เรียน โจทย์และ

กรณีศกึษาที่ให้ 

-ปฐมนิเทศ แนะน า

รายวิชา  ช้ีแจงจุดประสงค์ 

กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมินผล 

 

-อตัราส่วน และสดัส่วนใน

ชีวิตประจ าวัน 

1. อาจารย์แจก course 

syllabus และอธิบายการใช้ 

google site ในการส่งงาน.

ใช้เวลา 60 นาท ี

2. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์ 

3 นิสติท าแบบฝึกหัด 

- ใบประวัติ  ให้นิสติกรอกข้อมูล   

- แบ่งกลุ่มเพ่ืออภปิราย

กรณีศกึษา  

(2) 

24-28 

ส.ค.58 

 

1. มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตวัอย่าง

และกรณีศกึษา 

 

2. พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพอนัดีกบัผู้อื่น 

 

-เปอร์เซน็ต์ก าไร ขาดทุน 

ลดราคาสนิค้าดอกเบี้ยเงิน

ฝากและเงินกู้ 

1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

2. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายกรณีศกึษาและ

วิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์ที่

ได้  

3. นิสติท าแบบฝึกหัด 

- ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหาที่ให้

ใส่สมุดส่งสปัดาห์หน้า 

(3) 

31ส.ค.- 

4ก.ย.58 

 

1. มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตวัอย่าง

และกรณีศกึษา 

2. มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

-การผสมของ ช่วยกนั

ท างาน อายุ การตั้งราคา

สนิค้า โจทย์ปัญหาเชาวน ์

1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด์  

2. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

เลือกหัวข้อกรณีศกึษาจาก

โจทย์ที่ให้ 

3. นิสติท าแบบฝึกหัด 

- ให้นิสติค้นคว้าหัวข้อในการใช้

ตัวเลขไปใช้ในชีวิตประจ าวันแต่ละ

กลุ่มต้องมาน าเสนอในการ

น าไปใช้และเสนอข้อคิดในสปัดาห์

ที่5 (15คะแนน) 

(4) 

7-11

ก.ย.58 

 

1. มีทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตวัอย่าง

และกรณีศกึษา 

2. พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพอนัดีกบัผู้อื่น 

-กจิกรรมมหัศจรรย์ตัวเลข 

 

1. นิสติแต่ละกลุ่มน าข้อมูล

มาอภปิรายภายในกลุ่ม 

และแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบัอาจารย์ 

2. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

- อาจารย์และนิสติแลกเปล่ียน

ความรู้ที่ได้รับมาในการใช้ตวัเลข

ในชีวิตประจ าวันในแต่ละกลุ่ม 

(5) 

14-18

ก.ย.58 

 

1. มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

2. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

-การใช้คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1. นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

และยกตัวอย่างโจทย์ที่

น าเสนอเช่ือมโยงกบั

ชีวิตประจ าวัน  

2. นิสติสามารถซักถาม

เพ่ือนในแต่ละกลุ่มที่

น าเสนอ 

3. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

 

 

 

- ให้นิสติทบทวนการใช้ตัวเลขใน

ชีวิตประจ าวันที่เพ่ือนน าเสนอ 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(6) 

21-25

ก.ย.58 

1. มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

2. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

 

-การใช้คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1. นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

และยกตัวอย่างโจทย์ที่

น าเสนอเช่ือมโยงกบั

ชีวิตประจ าวัน  

2. นิสติสามารถซักถาม

เพ่ือนในแต่ละกลุ่มที่

น าเสนอ 

3. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

- ให้นิสติทบทวนการใช้ตัวเลขใน

ชีวิตประจ าวันที่เพ่ือนน าเสนอ 

 

 

(7) 

 

28ก.ย.-

2 ต.ค. 

58 

 

1. เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

และสงัเคราะห์/คิดเพ่ือ

แก้ปัญหา/คิดเพ่ือตัดสนิใจ/คิด

เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

2. สามารถน ากระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กบัชีวิตประจ าวัน 

-การแปรผนั การ

แปรผกผนั การแปรผนั

เกี่ยวเน่ือง 

1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาใช้

เวลา 60 นาท ี

2. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

- ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหาที่ให้

ใส่สมุดส่งสปัดาห์หน้า 

(8) 

5-9 

ต.ค. 58 

 

1. ประเมินผลเกี่ยวกบัเน้ือหาที่

เรียนและมุ่งเน้นในคุณค่า และ

คุณธรรมจริยธรรม เสยีสละ 

และซื่อสตัย์สจุริต 

2. การน ากระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์มาเพื่อใช้ในการ

ด ารงชีวิตเพื่อให้เกดิประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน 

-การน าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปแก้ไขปัญหา

ในชีวิตประจ าวัน 

1. บรรยาย อภปิราย 

ประเมินผลรายกลุ่ม (15 

คะแนน) 

2. บรรยาย อภปิราย 

ประเมินผลรายบุคคล 

(15คะแนน) 

3. นิสติท าแบบฝึกหัด 

 

 

(9) 

12-16 

ต.ค. 58 

 สอบกลางภาค   

19-22

ต.ค.58 

1. กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์และการใช้ความรู้

ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร

ด ารงชีวิต 

2.  มีทักษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง

และกรณีศกึษา 

-สถิติ 

ค่ากลางของข้อมูล 

การหาต าแหน่งข้อมูล 

1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

- ให้นิสติทบทวนโจทย์ปัญหาที่ให้ 

(10) 

26-30

ต.ค.58 

 

1. ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ท า ง

คณิตศาสตร์และการใช้ความรู้

ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร

ด ารงชีวิต 

2. มีทักษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง

และกรณีศกึษา 

-สถิติ 

การกระจายของข้อมูล 

1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

- ก าหนดหัวข้อความน่าจะเป็นที่

จะเรียนสปัดาห์ถัดไปให้นิสติแต่

ละกลุ่มไปค้นคว้าและออกแบบ

วิธกีารสอนให้เพื่อนนิสติเข้าใจ

เนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างปัญหา

โจทย ์(10คะแนน) 

(11) 

2-6 

พ.ย.58 

 

1. เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

และสงัเคราะห์/คิดเพ่ือ

แก้ปัญหา/คิดเพ่ือตัดสนิใจ/คิด

เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

2. สามารถน ากระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กบัชีวิตประจ าวัน 

ทบทวนแบบฝึกหัดและ

ความรู้ที่ได้เรียนมา 

1. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกนัวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาที่ได้รับ 

2. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

- ให้นิสติทบทวนโจทย์สถิติที่ให้

ใส่สมุดส่งสปัดาห์หน้า 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(12) 

9-13 

พ.ย.58 

 

1. เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

และสงัเคราะห์/คิดเพ่ือ

แก้ปัญหา/คิดเพ่ือตัดสนิใจ/คิด

เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

2. สามารถน ากระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กบัชีวิตประจ าวัน 

ความน่าจะเป็น 1. บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2. มอบหมายหัวข้อและ

กรณีศกึษาแก่นิสติในแต่ละ

กลุ่ม 

- ให้นิสติจดรายละเอยีดเกี่ยวกบั

หัวข้อความน่าจะเป็นและน าเสนอ

ในสปัดาหที่14 

(13) 

16-20 

พ.ย.58 

 

นิสติฝึกทกัษะสื่อสารและได้

เรียนรู้ ผ่านกจิกรรม 

นิทรรศการ จัดงานตั้งแต่

วันพุธ-ศกุร์ 

1. ฝึกปฏบิัติเข้าร่วมงาน

นิทรรศการ Open House 

2. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

 

(14) 

23-27 

พ.ย.58 

 

1. เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

และสงัเคราะห์/คิดเพ่ือ

แก้ปัญหา/คิดเพ่ือตัดสนิใจ/คิด

เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

2. สามารถน ากระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กบัชีวิตประจ าวัน 

ทบทวนแบบฝึกหัดและ

ความรู้ที่ได้เรียนมา 

1. จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกนัวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาที่ได้รับ 

2. บรรยาย อภปิราย 

สะท้อนคิด 

3. อาจารย์น านิสติท าแบบ

ประเมิน ILC001-003 

 

(15) 

30พ.ย.-

4ธ.ค.58 

 

1. ประเมินผลเกี่ยวกบัเน้ือหาที่

เรียนและมุ่งเน้นในคุณค่า และ

คุณธรรมจริยธรรม เสยีสละ 

และซื่อสตัย์สจุริต 

2. การน ากระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์มาเพื่อใช้ในการ

ด ารงชีวิตเพื่อให้เกดิประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน 

ประเมินผล ติตาม กจิกรรม บรรยาย อภปิราย 

ประเมินผล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

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                      

 

30% 

 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การมสี่วนร่วม 

 

10% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

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

2. ณรงค์ ป้ันน่ิม; จินดา อยู่เป็นสุข. (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. กลัยาวานิชย์บัญชา. หลักสถิติ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551  

7. ศิริชัยพงษ์วิชัย. สถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม R, กรุงเทพฯ : บริษัทสพีุเรียพร้ินติ้ งเฮาส์จากัด , 

2552. 
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2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

3.เอกสารและขอ้มูลแนะน า - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว่างการท ากจิกรรมกลุ่ม อภิปราย การน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 

2. สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบัผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

1. ทกัษะการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ก  าหนด 

2. ผลการสอบนิสติ 

3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้  

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. ผลการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 

2. การทบทวนเพ่ือก าหนดงานให้เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตประจ าวันและกลุ่มผู้เรียน 

3. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่

ทมีผู้ร่วมสอน 

2. การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบและการให้

คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. น าข้อมูลจากประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาคมา

พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

2. น าผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุง

รายวิชา 


