
 
 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
           มหาวทิยาลยัสยาม 
คณะ/ภาควชิา 
          การศึกษาทัว่ไป 

 

หมวดที ่1. ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
         121-106   คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
2. จ านวนหน่วยกติ (ชัว่โมงบรรยาย – ปฏิบติัการ - คน้ควา้ดว้ยตนเอง) 
            3  หน่วยกิต     3(3-0-6) 
3. หลกัสูตร และประเภทของรายวชิา  
 3.1 หลกัสูตร  
           ทุกหลกัสูตรสายสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ยกเวน้หลกัสูตรนานาชาติ  
 3.2 ประเภทของรายวชิา (วชิาศึกษาทัว่ไป / วชิาเฉพาะ / วชิาเลือกเสรี) 
           วชิาศึกษาทัว่ไป  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา    อาจารยปั์ทมา  ศรขาว 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน    อาจารยปั์ทมา  ศรขาว 

5. ภาคการศึกษา ช้ันปีทีเ่รียน 
           ภาคการศึกษาท่ี  2   ชั้นปีท่ี 1  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
      ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
           ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  
       มหาวทิยาลยัสยาม  
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา คร้ังล่าสุด 
            27 ตุลาคม  2553 

 
 
 
 

แบบ มคอ.3 
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หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

 

1. 1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    1. นกัศึกษา สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ                    
ในชีวติประจ าวนัได ้เช่น การอ่านและแปลขอ้มูลจากแผนภูมิ  ดชันีมวลกายเพื่อบ่งช้ีความสมดุล
ของร่างกาย   อตัราส่วนและสัดส่วน   ร้อยละ   การเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย          
การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้   การคิดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน ้า , ค่าไฟฟ้า )  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีเงินได ้  เป็นตน้ 
    2.  นกัศึกษาเขา้ใจไดว้า่คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองใกลต้วัและพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวชิา  
          มีการปรับปรุงเน้ือหาใหน้ าไปใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

 
หมวดที ่3. ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
 ศึกษาความหมายและพฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์     คณิตศาสตร์กบัเทคโนโลย ี  
คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาและตดัสินใจ   ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การประยกุตใ์ช้
คณิตศาสตร์ ในชีวติประจ าวนั  
 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
45 คาบ 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
90 คาบ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
          2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      
                          

1. คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต้่องพฒันา 

-  แสดงออกดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในเร่ืองการมีวนิยั  
 เช่น แต่งกายใหถู้กระเบียบมหาวทิยาลยั    การตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน และการส่งงาน 

1.2 วธีิการสอน 
-  อาจารยผ์ูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งในการตรงต่อเวลาและแนะน าถึงผลดีของการตรงต่อเวลา  

1.3 วธีิการประเมินผล  
- สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน  การส่งงาน  ประเมินผลโดยผูส้อน 

 

2. ความรู้  
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

            -  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและพฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์     
คณิตศาสตร์กบัเทคโนโลย ี  คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาและตดัสินใจ   ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  
การประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ ในชีวติประจ าวนั  

2.2  วธีิการสอน 
            - ใหน้กัศึกษาดูวดีิทศัน์เก่ียวกบัพฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
            -  อาจารยผ์ูส้อนบรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งปัญหาและเสนอวธีิการแกปั้ญหาท่ีพบในชีวติประจ าวนั  

       -  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
       -  ใหน้กัศึกษาท าใบงาน / แบบฝึกหดั ทา้ยชัว่โมงเรียน / Self  Test   
        -  ใหน้กัศึกษาท ารายงานกลุ่มและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน         
2.3 วธีิการประเมินผล  

             -  สอบกลางภาค 
             -  สอบปลายภาค 

        -  การท าใบงาน / แบบฝึกหดัทา้ยชัว่โมงเรียน / Self  Test   
        -  การน าเสนอรายงานกลุ่ม  
          ( เก่ียวกบัการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีนกัศึกษาพบเห็นในชีวติประจ าวนั ) 

 

3. ทกัษะทางปัญญา  
3.1 ทกัษะทางปัญญา ทีต้่องพฒันา  

             -  การประยกุตใ์ชค้วามรู้และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
             -  คิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
             -  คิดอยา่งมีเหตุผล         
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3.2 วธีิการสอน  
            -  อาจารยผ์ูส้อนบรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งปัญหาท่ีพบในชีวติประจ าวนั 
และซกัถามนกัศึกษา เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล  และช่วยกนัคิดวเิคราะห์  เพื่อหาวธีิ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา  
            -  ใหน้กัศึกษาท า ใบงาน / แบบฝึกหดั ทา้ยชัว่โมงเรียน / Self  Test   
            -  ใหน้กัศึกษาท ารายงานในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ พร้อมน าเสนอในชั้นเรียน  

3.3 วธีิการประเมินผล   
             -  ใบงาน / แบบฝึกหดั ทา้ยชัว่โมงเรียน / Self  Test   
             -  รายงานกลุ่ม  และการน าเสนอในชั้นเรียน  
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทีต้่องพฒันา  
        -  ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4.2 วธีิการสอน  

 -  อาจารยม์อบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกลุ่ม โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
และการใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล   
            - รายงานกลุ่ม  และการน าเสนอในชั้นเรียน 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีต้่องพฒันา  
            -  การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้หมาะสม  
            -  สามารถประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานได ้

5.2 วธีิการสอน  
            -  อาจารยส์อนเน้ือหา และเนน้ใหเ้ห็นถึงการใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  
            -  อาจารยส์อนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  หรือ  
การใชโ้ปรแกรม Power Point  ในการน าเสนอขอ้มูล 
            -  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  เช่น ส่ือดิจิตอลในหอ้งสมุด  
หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  
            -  มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน / แบบฝึกหดั ทา้ยชัว่โมงเรียน / Self  Test   
เพื่อแสดงออกถึงการใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  
5.3 วธีิการประเมินผล  
            - สอบกลางภาค                             ( โดยค าถามท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั )  
            - สอบปลายภาค                             ( โดยค าถามท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั )  
            - ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test   ( โดยโจทยท่ี์ใชจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั ) 
            - รายงานกลุ่ม  และการน าเสนอในชั้นเรียน   
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หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 

1 
 

  อธิบายเคา้โครง และขอ้ตกลง 
ในการเรียน 
  แนะน าแนวทางในการเรียน 
  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา  
ท างานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมใหมี้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
โดยเป็นกจิกรรมนอกช้ันเรียน และ
เกีย่วข้องกบัเนือ้หารายวชิา ดงัน้ี 
- รายงานกลุ่ม พร้อมการน าเสนอ 
   หนา้ชั้นเรียนในสัปดาห์ท่ี 15 -16      
  ในหวัขอ้  “ คณิตศาสตร์กบั  (ส่ิงท่ี
นกัศึกษาพบเห็นในชีวติประจ าวนั)” 
- ถ่ายภาพ หรือClip Videoในหวัขอ้  
“ คณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา
ภายในมหาวทิยาลยัสยาม ” 

 
 
 

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1. อธิบายเคา้โครงการสอน  
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint     
2. อธิบาย ขอ้ตกลงในการเรียนใหก้บั
นกัศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
- การแต่งกายใหถู้กระเบียบมหาวทิยาลยั    
- การตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน และ 
การส่งงาน 
3. แนะน าใหน้กัศึกษาเขา้ใช ้ e-learning , 
Self Test  ของรายวชิาน้ีเพื่อศึกษาเพิ่มเติม 
4. มอบหมายงานใหน้กัศึกษา แบ่งกลุ่ม  
กลุ่มละ 7 คน และเตรียมคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อ
จดัท ารายงาน  ในหัวข้อต่อไปนี ้
“ คณติศาสตร์กบั (ส่ิงทีนั่กศึกษาพบเห็น 
ในชีวติประจ าวนั )  ” เช่น  คณิตศาสตร์กบั
ธุรกิจ , คณิตศาสตร์กบัศิลปะ , คณิตศาสตร์
กบัการก่อสร้าง ,คณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ , 
คณิตศาสตร์กบัเทคโนโลย ี ฯลฯ    
พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ใน 2 สัปดาห์
สุดทา้ยของการเรียน  
5. มอบหมายงานใหน้กัศึกษา  
ถ่ายภาพ หรือ Clip Video  ในหวัขอ้  
“ คณติศาสตร์กบัส่ิงทีอ่ยู่รอบตัวเราภายใน
มหาวทิยาลยัสยาม ”  
มาส่งในสัปดาห์ท่ี 7 
 

ส่ือการสอน 
1. เคา้โครงการสอน 
2. PowerPoint  ในการน าเสนอขอ้มูล 
3. เอกสารประกอบการสอน (มคอ.3) 
 

 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

2 
 

 

 บทที ่1  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 1 .1  การใหเ้หตุผล ( แบบอุปนยั )                              

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน/ 
Self  Test    
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test   
  

อ. ปัทมา  
ศรขาว 

 

 

3 
 

1 .2  การใหเ้หตุผล ( แบบนิรนยั )                               3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน/ 
Self  Test    
  

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    
 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 

 

 

4 
 

  บทท่ี 2  พื้นท่ีและปริมาตร 
      2.1  การหาพืน้ที ่

 

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน/ 
Self  Test    
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4 
(ต่อ) 

2.1  การหาพืน้ที ่

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    
 

 

5   บทที ่2  พื้นท่ีและปริมาตร (ต่อ)                                            
2.2  การหาปริมาตร                                       

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน/ 
Self  Test    
  

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test   
  

อ. ปัทมา  
ศรขาว 

 

6   บทที ่3  การประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ 
 - การอ่าน และ แปลความหมายข้อมูล 
จากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ   
     

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2. อธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง เก่ียวกบั
การอ่าน และแปลความหมายขอ้มูล    จาก
การน าเสนอในรูปแบบตาราง       และ
กราฟชนิดดต่างๆ  เช่น กราฟแท่ง ,  กราฟ
วงกลม  และกราฟเส้น  ฯลฯ     
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน / 
Self  Test    
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    
 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

7   บทที ่4  คณิตศาสตร์กบั 
การแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
ในชีวติประจ าวนั 
 4.1  ดัชนีมวลกาย 
 
  ส่ง ภาพถ่าย หรือ Clip Video 
ในหวัขอ้ “ คณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัเราภายในมหาวทิยาลยั
สยาม ” 
 

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test  
5.ใหน้กัศึกษา ส่งภาพถ่าย หรือ Clip Video 
ในหวัขอ้ “ คณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา
ภายในมหาวทิยาลยัสยาม ” 
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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สอบกลางภาค 
 

9 
 

4.2  อตัราส่วนและสัดส่วน  
      - การเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ 
         ต่อหน่วย 
 

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test  
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test  
  

 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 

 

 

10 

 

4.3  ร้อยละ และการประยกุต ์
 

 

3 
กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint   
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

10 

(ต่อ) 

 

4.3  ร้อยละ และการประยกุต ์
 

 
 

3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    
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4.4   ดอกเบ้ีย  
( ดอกเบ้ียเงินฝาก , ดอกเบ้ียเงินกู ้) 

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test   
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test   
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4.5   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test  
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    

 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 4.6  การคิดค่าสาธารณูปโภค 
 

3 กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test   
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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 4.7   ภาษีเงินได ้  

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง
โดยน าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม  
4. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงในใบงาน /  
Self  Test   
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
3. ใบงาน / แบบฝึกหดั / Self  Test    

 

15 น าเสนอรายงานกลุ่ม  
( กลุ่มท่ี 1  ถึง  กลุ่มท่ี 4 ) 

3 กจิกรรมการสอน  
1. ใหน้กัศึกษากลุ่มท่ี 1 ถึง กลุ่มท่ี 4  น าเสนอ
รายงานหนา้ชั้นเรียน ( กลุ่มละ20นาที )  
2.เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาในชั้นเรียนซกัถาม, 
แสดงความคิดเห็น ( กลุ่มละ 5 นาที ) 
3. อาจารยใ์หค้  าแนะน าและสรุป(กลุ่ม10นาที) 
ส่ือการสอน 
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD 
2. ไมโครโฟน 
3.  เอกสารรายงานของแต่ละกลุ่ม 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้ 
อ/รายละเอยีด 

จ านวน 
คาบ 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

16 
 

น าเสนอรายงานกลุ่ม  
( กลุ่มท่ี 5   ถึง  กลุ่มท่ี 7 ) 

 

3 
 

กจิกรรมการสอน 
1. ใหน้กัศึกษากลุ่มท่ี 5  ถึงกลุ่มท่ี 7 น าเสนอ
รายงานหนา้ชั้นเรียน ( กลุ่มละ 20 นาที )  
2.เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาในชั้นเรียนซกัถาม, 
แสดงความคิดเห็น ( กลุ่มละ5 นาที ) 
3. อาจารยใ์หค้  าแนะน าและสรุป (กลุ่ม10นาที) 
 

 

อ. ปัทมา  
ศรขาว 

 

2. แผนการประเมินการเรียนรู้  
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

2,3 สอบกลางภาค 8 25 % 
2,3 สอบปลายภาค 17 35 % 
1 การเข้าช้ันเรียน ( ครบถว้น และ ตรงเวลา ) 2-15 10 % 

1,2, 3,  
4, 5 

กจิกรรมนอกช้ันเรียน 

    ภาพถ่าย หรือ Clip Video ในหวัขอ้ “ คณิตศาสตร์ท่ีอยูร่อบตวัเรา
ภายในมหาวทิยาลยัสยาม ”                             ( 5 %) 
    รายงานกลุ่มและการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
   -  เน้ือหาของรายงานท่ีน าเสนอ เก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั                    ( 6 %)   
   -  การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการคน้ควา้ขอ้มูล  
และการน าเสนอไดเ้หมาะสม                           ( 5 %) 
   -  ความรับผดิชอบและการใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ( 4 %) 

 
 

7 

 
15-16 

 

 
 

5 % 
 

15 % 

1,2, 3, 5 ใบงาน/แบบฝึกหัด  

    ตรงต่อเวลา      ( 2%)       
    ครบถว้น          ( 6%) 
    ค  าตอบถูกตอ้งและใชภ้าษาคณิตศาสตร์ถูกตอ้ง     ( 2%) 

2-15 10 % 

รวม 100 % 
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หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั  
    เอกสารประกอบการการเรียน วชิา 121-106  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  
จัดท าโดย   อาจารยปั์ทมา  ศรขาว    อาจารย ์เชิดชาย วรมงคล    และ อาจารยว์ทิูร  วริิยพิพฒัน์   
ภาควชิาคณิตศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม      ส านักพมิพ์   -  ปีทีพ่มิพ์    2553  

 

2. หนังสือ เอกสาร และ แหล่งข้อมูลอ้างองิ ทีส่ าคัญ 
   1.  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค ์ป้ันน่ิม และคณะ ส านักพมิพ์ หจก.ภูมิบณัฑิต    ปีทีพ่มิพ์  -   
   2.  คณิตศาสตร์ เล่ม 1    ผู้แต่ง สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ 
        โรงพมิพ์ คุรุสภาลาดพร้าว    ปีทีพ่มิพ์  2547   

   3.  ระบบเลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ ท่ีมา:http://prapaporn11.21cafe.com/archive/ 
   4. http//hpc12.anamai.moph.go.th/home/hospital/kanhacadatchi.php  

   5. http://www.halls.md/body-mass-index/av.htm 
   6. www.cerebos.co.th/nutrition/Nutrition_Update_52_2550.pdf    
   7. นิตยสาร Cerebos ปีท่ี 9  ฉบบัท่ี 52  กนัยายน – ตุลาคม 2550     
   8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยั 12  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  

   9. การไฟฟ้านครหลวง หรือ  www.mea.or.th  

   10. การประปานครหลวง  หรือ  http://www.mwa.co.th/water_calculation.html 
   11.  http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html  
   12.  www.sat.or.th  
   13.  การใช้เหตุผล:ตรรกวทิยาเชิงปฏิบัติ . ภาควชิาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์  
         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั . ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2541. 
 
 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีแ่นะน า  
   1.  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค ์ป้ันน่ิม และคณะ ส านักพมิพ์ หจก.ภูมิบณัฑิต    ปีทีพ่มิพ์  -   
   2.  คณิตศาสตร์ เล่ม 1    ผู้แต่ง สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ 
        โรงพมิพ์ คุรุสภาลาดพร้าว    ปีทีพ่มิพ์  2547   

   3.    การไฟฟ้านครหลวง หรือ  www.mea.or.th  

   4.    การประปานครหลวง  หรือ  http://www.mwa.co.th/water_calculation.html 
   5.    http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html 
     
 

 
 

http://www.mea.or.th/
http://www.mwa.co.th/water_calculation.html
http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html
http://www.mea.or.th/
http://www.mwa.co.th/water_calculation.html
http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html
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หมวดที ่7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
       -  แบบประเมินรายวชิา 
 
 

2. การประเมินการสอน  
       -  แบบประเมินผูส้อน 
       -  ผลการสอบ 
       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  

แลว้จดัท าแฟ้มสะสมงานรายวชิาและรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา 
ภาควชิาก าหนดใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชนนกัปฏิบติัของคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา

โดยประเมินคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ตลอดจนพิจารณาระดบั
คะแนนในรายวชิา 

 

 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดแต่ละรายวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  
 

 
 

 
 


