แบบ มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา
การศึกษาทัว่ ไป
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้ อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
121-106 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย – ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
ทุกหลักสู ตรสายสังคมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ยกเว้นหลักสู ตรนานาชาติ
3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทัว่ ไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี )
วิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปัทมา ศรขาว
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน อาจารย์ปัทมา ศรขาว
5. ภาคการศึกษา ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสยาม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
27 ตุลาคม 2553
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
ในชีวติ ประจาวันได้ เช่น การอ่านและแปลข้อมูลจากแผนภูมิ ดัชนีมวลกายเพื่อบ่งชี้ความสมดุล
ของร่ างกาย อัตราส่ วนและสัดส่ วน ร้อยละ การเปรี ยบเทียบปริ มาณต่างๆ ต่อหน่วย
การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การคิดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ า , ค่าไฟฟ้ า )
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ เป็ นต้น
2. นักศึกษาเข้าใจได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นเรื่ องใกล้ตวั และพบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาปรับปรุ งรายวิชา
มีการปรับปรุ งเนื้อหาให้นาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยี
คณิ ตศาสตร์ กบั การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล การประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
45 คาบ
ไม่มี
ไม่มี
90 คาบ
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
2 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต่ ้ องพัฒนา
- แสดงออกด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมในเรื่ องการมีวนิ ยั
เช่น แต่งกายให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรี ยน และการส่ งงาน
1.2 วิธีการสอน
- อาจารย์ผสู ้ อนปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างในการตรงต่อเวลาและแนะนาถึงผลดีของการตรงต่อเวลา
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงาน ประเมินผลโดยผูส้ อน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยี คณิ ตศาสตร์ กบั การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล
การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2.2 วิธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาดูวดิ ีทศั น์เกี่ยวกับพัฒนาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
- อาจารย์ผสู ้ อนบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างปั ญหาและเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวติ ประจาวัน
- เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น
- ให้นกั ศึกษาทาใบงาน / แบบฝึ กหัด ท้ายชัว่ โมงเรี ยน / Self Test
- ให้นกั ศึกษาทารายงานกลุ่มและนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การทาใบงาน / แบบฝึ กหัดท้ายชัว่ โมงเรี ยน / Self Test
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม
( เกี่ยวกับการใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ กบั สิ่ งที่นกั ศึกษาพบเห็นในชีวติ ประจาวัน )
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ทีต่ ้ องพัฒนา
- การประยุกต์ใช้ความรู ้และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
- คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
- คิดอย่างมีเหตุผล
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3.2 วิธีการสอน
- อาจารย์ผสู ้ อนบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างปั ญหาที่พบในชีวติ ประจาวัน
และซักถามนักศึกษา เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาฝึ กคิดอย่างมีเหตุผล และช่วยกันคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธี
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
- ให้นกั ศึกษาทา ใบงาน / แบบฝึ กหัด ท้ายชัว่ โมงเรี ยน / Self Test
- ให้นกั ศึกษาทารายงานในหัวข้อที่ นกั ศึกษาสนใจ พร้อมนาเสนอในชั้นเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ใบงาน / แบบฝึ กหัด ท้ายชัว่ โมงเรี ยน / Self Test
- รายงานกลุ่ม และการนาเสนอในชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีต่ ้ องพัฒนา
- ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
- อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงานกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการให้ความร่ วมมือกับสมาชิกในกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานกลุ่ม และการนาเสนอในชั้นเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ ้ องพัฒนา
- การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม
- สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้นื ฐานได้
5.2 วิธีการสอน
- อาจารย์สอนเนื้อหา และเน้นให้เห็นถึง การใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ที่ถูกต้อง
- อาจารย์สอนโดยมีการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรื อ
การใช้โปรแกรม Power Point ในการนาเสนอข้อมูล
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่ อดิจิตอลในห้องสมุด
หรื อทางอินเทอร์เน็ ต เป็ นต้น
- มอบหมายให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน / แบบฝึ กหัด ท้ายชัว่ โมงเรี ยน / Self Test
เพื่อแสดงออกถึงการใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ที่ถูกต้อง
5.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค
( โดยคาถามที่ใช้จะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน )
- สอบปลายภาค
( โดยคาถามที่ใช้จะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน )
- ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test ( โดยโจทย์ที่ใช้จะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน )
- รายงานกลุ่ม และการนาเสนอในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1

อธิบายเค้าโครง และข้อตกลง
ในการเรี ยน
 แนะนาแนวทางในการเรี ยน
 มอบหมายงานให้นก
ั ศึกษา
ทางานกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยเป็ นกิจกรรมนอกชั้นเรียน และ
เกีย่ วข้ องกับเนือ้ หารายวิชา ดังนี้
- รายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยนในสัปดาห์ที่ 15 -16
ในหัวข้อ “ คณิ ตศาสตร์ กบั (สิ่ งที่
นักศึกษาพบเห็นในชีวติ ประจาวัน)”
- ถ่ ายภาพ หรือClip Videoในหัวข้อ
“ คณิ ตศาสตร์ กบั สิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา
ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ”


จานวน
คาบ
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

กิจกรรมการสอน
อ. ปัทมา
1. อธิบายเค้าโครงการสอน
ศรขาว
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
2. อธิบาย ข้อตกลงในการเรี ยนให้กบั
นักศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
- การแต่งกายให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย
- การตรงต่อเวลาในการเข้าเรี ยน และ
การส่ งงาน
3. แนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใช้ e-learning ,
Self Test ของรายวิชานี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
4. มอบหมายงานให้นกั ศึกษา แบ่ งกลุ่ม
กลุ่มละ 7 คน และเตรี ยมค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
จัดทารายงาน ในหัวข้ อต่ อไปนี้
“ คณิตศาสตร์ กบั (สิ่ งทีน่ ักศึกษาพบเห็น
ในชีวติ ประจาวัน ) ” เช่น คณิ ตศาสตร์ กบั
ธุ รกิจ , คณิ ตศาสตร์ กบั ศิลปะ , คณิ ตศาสตร์
กับการก่อสร้าง ,คณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ ,
คณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยี ฯลฯ
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ใน 2 สัปดาห์
สุ ดท้ายของการเรี ยน
5. มอบหมายงานให้นกั ศึกษา
ถ่ ายภาพ หรือ Clip Video ในหัวข้อ
“ คณิตศาสตร์ กบั สิ่ งทีอ่ ยู่รอบตัวเราภายใน
มหาวิทยาลัยสยาม ”
มาส่ งในสัปดาห์ที่ 7
สื่ อการสอน
1. เค้าโครงการสอน
2. PowerPoint ในการนาเสนอข้อมูล
3. เอกสารประกอบการสอน (มคอ.3)

6

สั ปดาห์
ที่
2

หัวข้ อ/รายละเอียด
ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
1 .1 การให้เหตุผล ( แบบอุปนัย )

 บทที่ 1

จานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
3
กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน/
Self Test

ผู้สอน
อ. ปัทมา
ศรขาว

สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test
3

1 .2 การให้เหตุผล ( แบบนิรนัย )

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน/
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

4



บทที่ 2 พื้นที่และปริ มาตร
2.1 การหาพืน้ ที่

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน/
Self Test

อ. ปัทมา
ศรขาว

7

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
4
2.1 การหาพืน้ ที่
(ต่อ)

5

บทที่ 2 พื้นที่และปริ มาตร (ต่อ)
2.2 การหาปริ มาตร


จานวน
คาบ

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน/
Self Test

ผู้สอน

อ. ปัทมา
ศรขาว

สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test
6

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ในทางสถิติ
- การอ่ าน และ แปลความหมายข้ อมูล


จากการนาเสนอในรู ปแบบต่ างๆ

3

อ. ปัทมา
กิจกรรมการสอน
ศรขาว
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง เกี่ยวกับ
การอ่าน และแปลความหมายข้อมูล จาก
การนาเสนอในรู ปแบบตาราง และ
กราฟชนิดดต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟ
วงกลม และกราฟเส้น ฯลฯ
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

8

สั ปดาห์
ที่
7

จานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
3 กิจกรรมการสอน
ั
 บทที่ 4 คณิ ตศาสตร์ กบ
การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
ในชีวติ ประจาวัน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
4.1 ดัชนีมวลกาย
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
 ส่ ง ภาพถ่ าย หรื อ Clip Video
Self Test
ในหัวข้อ “ คณิ ตศาสตร์ กบั สิ่ งที่อยู่
5.ให้นกั ศึกษา ส่ งภาพถ่าย หรื อ Clip Video
รอบตัวเราภายในมหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ “ คณิ ตศาสตร์ กบั สิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา
สยาม ”
ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ”
หัวข้ อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อ. ปัทมา
ศรขาว

สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test
8
9

สอบกลางภาค
4.2 อัตราส่ วนและสัดส่ วน
- การเปรี ยบเทียบปริ มาณต่างๆ
ต่อหน่วย

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

10

4.3 ร้อยละ และการประยุกต์

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint

อ. ปัทมา
ศรขาว

9

สั ปดาห์
ที่
10
(ต่อ)

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test

4.3 ร้อยละ และการประยุกต์

สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test
11

4.4 ดอกเบี้ย
( ดอกเบี้ยเงินฝาก , ดอกเบี้ยเงินกู้ )

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

12

4.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

อ. ปัทมา
ศรขาว

10

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
13 4.6 การคิดค่าสาธารณูปโภค

จานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
3 กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test

14

4.7 ภาษีเงินได้

3

15

นาเสนอรายงานกลุ่ม
( กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 4 )

3

ผู้สอน
อ. ปัทมา
ศรขาว

กิจกรรมการสอน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิ บายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
โดยนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงในใบงาน /
Self Test
สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
3. ใบงาน / แบบฝึ กหัด / Self Test
อ. ปัทมา
กิจกรรมการสอน
1. ให้นกั ศึกษากลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 4 นาเสนอ ศรขาว
รายงานหน้าชั้นเรี ยน ( กลุ่มละ20นาที )
2.เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาในชั้นเรี ยนซักถาม,
แสดงความคิดเห็น ( กลุ่มละ 5 นาที )
3. อาจารย์ให้คาแนะนาและสรุ ป(กลุ่ม10นาที)
สื่ อการสอน
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
2. ไมโครโฟน
3. เอกสารรายงานของแต่ละกลุ่ม

11

สั ปดาห์
หัวข้
ที่
อ/รายละเอียด
16

นาเสนอรายงานกลุ่ม
( กลุ่มที่ 5 ถึง กลุ่มที่ 7 )

จานวน
คาบ

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้

3

กิจกรรมการสอน
1. ให้นกั ศึกษากลุ่มที่ 5 ถึงกลุ่มที่ 7 นาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน ( กลุ่มละ 20 นาที )
2.เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาในชั้นเรี ยนซักถาม,
แสดงความคิดเห็น ( กลุ่มละ5 นาที )
3. อาจารย์ให้คาแนะนาและสรุ ป (กลุ่ม10นาที)

2. แผนการประเมินการเรียนรู้
ผลการ
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
เรียนรู้
2,3 สอบกลางภาค
2,3 สอบปลายภาค
1
การเข้ าชั้นเรียน ( ครบถ้วน และ ตรงเวลา )
1,2, 3, กิจกรรมนอกชั้นเรียน
4, 5
 ภาพถ่ าย หรือ Clip Video ในหัวข้อ “ คณิ ตศาสตร์ ที่อยูร่ อบตัวเรา
ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ”
( 5 %)
 รายงานกลุ่มและการนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
- เนื้อหาของรายงานที่นาเสนอ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
( 6 %)
- การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมูล
และการนาเสนอได้เหมาะสม
( 5 %)
- ความรับผิดชอบและการให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม ( 4 %)
1,2, 3, 5 ใบงาน/แบบฝึ กหัด
 ตรงต่อเวลา ( 2%)
 ครบถ้วน
( 6%)
 คาตอบถูกต้องและใช้ภาษาคณิ ตศาสตร์ถูกต้อง ( 2%)
รวม

ผู้สอน
อ. ปัทมา
ศรขาว

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
17
2-15

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
25 %
35 %
10 %

7

5%

15-16

15 %

2-15

10 %

100 %
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสื อ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
เอกสารประกอบการการเรี ยน วิชา 121-106 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
จัดทาโดย อาจารย์ปัทมา ศรขาว อาจารย์ เชิดชาย วรมงคล และ อาจารย์วทิ ูร วิริยพิพฒั น์
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สานักพิมพ์ - ปี ทีพ่ มิ พ์ 2553
2. หนังสื อ เอกสาร และ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิง ทีส่ าคัญ
1. คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน ผู้แต่ ง รศ.ดร.ณรงค์ ปั้ นนิ่ม และคณะ สานักพิมพ์ หจก.ภูมิบณั ฑิต ปี ทีพ่ มิ พ์ 2. คณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 ผู้แต่ ง สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ
โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ปี ทีพ่ มิ พ์ 2547
3. ระบบเลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ ที่มา :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.
7.
8.
9.

www.cerebos.co.th/nutrition/Nutrition_Update_52_2550.pdf
นิตยสาร Cerebos ปี ที่ 9 ฉบับที่ 52 กันยายน – ตุลาคม 2550
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศูนย์อนามัย 12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
การไฟฟ้ านครหลวง หรื อ www.mea.or.th

10. การประปานครหลวง หรื อ http://www.mwa.co.th/water_calculation.html
11. http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html
12. www.sat.or.th
13. การใช้ เหตุผล:ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ . ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541.
3. หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีแ่ นะนา
1. คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน ผู้แต่ ง รศ.ดร.ณรงค์ ปั้ นนิ่ม และคณะ สานักพิมพ์ หจก.ภูมิบณั ฑิต ปี ทีพ่ มิ พ์ 2. คณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 ผู้แต่ ง สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ
โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ปี ทีพ่ มิ พ์ 2547
3. การไฟฟ้ านครหลวง หรื อ www.mea.or.th
4. การประปานครหลวง หรื อ http://www.mwa.co.th/water_calculation.html
5. http://www.rd.go.th/publish/42208.0.html
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินรายวิชา
2. การประเมินการสอน
- แบบประเมินผูส้ อน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุ งวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา
แล้วจัดทาแฟ้ มสะสมงานรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนนักปฏิบตั ิของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารื อ
ปั ญหาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ตลอดจนพิจารณาระดับ
คะแนนในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดแต่ละรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี

