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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100101 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวัน
Mathematics in Daily Life

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ภัทรพชิชา แกว้ศรขีาว

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ภัทรพชิชา แกว้ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แซห่ลี

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 นิตศิาสตร์

2 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พฤหสั 9:00 - 12:00 ผศ.ดร.วรพจน์ แซห่ลี พลศกึษาและสุขศกึษา

3 ภาษาไทย

4 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

6 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

7 นิเทศศาสตร์

9 การจัดการ

10 การบัญชี

12 อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ นิตศิาสตร์

15 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ภัทรพชิชา แกว้ศรขีาว การพัฒนาชมุชน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



15 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ภัทรพชิชา แกว้ศรขีาว การพัฒนาชมุชน

16 การจัดการ

17 รัฐประศาสนศาสตร์

18 การพัฒนาชมุชน

19 ภาษาจนี

20 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.สาธนิี วารศีรี การพัฒนาชมุชน

21 ภาษาไทย

22 การจัดการ

23 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

24 การศกึษาปฐมวัย

25 การศกึษาปฐมวัย

26 สังคมศกึษา

27 คณติศาสตร์

28 วทิยาศาสตรท์วัไป

29 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ภัทรพชิชา แกว้ศรขีาว คอมพวิเตอร์

30 นิตศิาสตร์

31 นิตศิาสตร์

32 เกษตรศาสตร์

33 [18-201] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.สาธนิี วารศีรี ภาษามลายู

34 สัตวศาสตร์

35 รัฐประศาสนศาสตร์

36 การจัดการ

37 การจัดการ

38 [18-201] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ การบัญชี

39 การบัญชี

40 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

41 นิตศิาสตร์

42 รัฐประศาสนศาสตร์

43 รัฐประศาสนศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 23 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา



1.1 เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัหลักการและกระบวนการคดิได ้
1.2 เพอืใหนั้กศกึษาคดิอยา่งมเีหตุผล
1.3 เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นคณติศาสตรก์ารเงนิและสถติเิบอืงตน้
1.4 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําทกัษะการคดิ การประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรท์เีป็นเครอืงมอืในการคดิตัดสนิใจในชวีติประจําวันได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

2.1 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตามวัตถปุระสงคข์องรายวชิา 2.2
เพอืใหก้ารจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 2.3
เพอืใหก้ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นการจัดกจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

หลักการและกระบวนการคดิ การใหเ้หตุผล คณติศาสตรก์ารเงนิเกยีวกบัดอกเบยี การเชา่ซอื บัญชรัีบ-จ่าย ภาษี
และสถติเิบอืงตน้เพอืการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 สอนเสรมิตามความตอ้งการของอนักศกึษาและอาจารย์

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาลั
ย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแ
ละสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ
2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกั
บประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม
3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธ
รรมทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็
นรายงาน

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบ
หมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา
2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินกา
รเรยีน
3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหม
าย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาลั
ย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแ
ละสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ
2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกั
บประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม
3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธ
รรมทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็
นรายงาน

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบ
หมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา
2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินกา
รเรยีน
3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหม
าย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาลั
ย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแ

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบ
หมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา
2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินกา
รเรยีน



ละสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ
2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกั
บประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม
3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธ
รรมทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็
นรายงาน

3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหม
าย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาลั
ย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแ
ละสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ
2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกั
บประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม
3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธ
รรมทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็
นรายงาน

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบ
หมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา
2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินกา
รเรยีน
3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหม
าย

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาลั
ย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแ
ละสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ
2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกั
บประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม
3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธ
รรมทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็
นรายงาน

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบ
หมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา
2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินกา
รเรยีน
3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหม
าย

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมารเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้า
มหลักการและทฤษฎ ีโดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากห
ลาย ไดแ้ก่
- อธบิายและใหเ้หตุผล
- อภปิราย
- ทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
- กรณีศกึษา
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตัวเอง

1) ทดสอบยอ่ยรายจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และทดสอบ
ปลายภาคเรยีน โดยวัดความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ
และทฤษฎี
2) ประเมนิจากการนําเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณี
ศกึษา และการรว่มกจิกรรมของนักศกึษา

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดกจิกรรมารเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้า
มหลักการและทฤษฎ ีโดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากห
ลาย ไดแ้ก่
- อธบิายและใหเ้หตุผล
- อภปิราย
- ทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
- กรณีศกึษา
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตัวเอง

1) ทดสอบยอ่ยรายจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และทดสอบ
ปลายภาคเรยีน โดยวัดความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ
และทฤษฎี
2) ประเมนิจากการนําเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณี
ศกึษา และการรว่มกจิกรรมของนักศกึษา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมารเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้า
มหลักการและทฤษฎ ีโดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากห
ลาย ไดแ้ก่
- อธบิายและใหเ้หตุผล

1) ทดสอบยอ่ยรายจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และทดสอบ
ปลายภาคเรยีน โดยวัดความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ
และทฤษฎี
2) ประเมนิจากการนําเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณี
ศกึษา และการรว่มกจิกรรมของนักศกึษา



- อภปิราย
- ทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
- กรณีศกึษา
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตัวเอง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กปั้ญหาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทเีกยีว
ขอ้งกบัชวีติประจําวัน

1) การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกปั้ญหาโ
ดยใชก้รณีศกึษา
2) การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหาการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กปั้ญหาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทเีกยีว
ขอ้งกบัชวีติประจําวัน

1) การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกปั้ญหาโ
ดยใชก้รณีศกึษา
2) การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหาการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การปฏสิัมพันธร์ะ
หวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัสัง
คม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี
3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ

1) สังเกตจากการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน
2) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่ม
เพอืนและทมีงาน
3) สังเกตจากความรับผดิชอบในการส่งชนิงานตามก
ําหนดเวลาและการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสม่าํเสมอ

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การปฏสิัมพันธร์ะ
หวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัสัง
คม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี
3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ

1) สังเกตจากการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน
2) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่ม
เพอืนและทมีงาน
3) สังเกตจากความรับผดิชอบในการส่งชนิงานตามก
ําหนดเวลาและการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสม่าํเสมอ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การปฏสิัมพันธร์ะ
หวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัสัง
คม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี
3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ

1) สังเกตจากการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน
2) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่ม
เพอืนและทมีงาน
3) สังเกตจากความรับผดิชอบในการส่งชนิงานตามก
ําหนดเวลาและการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสม่าํเสมอ

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

1) พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึ
ษา
2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ และฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เหมาะ
สมกบัเนือหาทนํีาเสนอ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

1) พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึ
ษา
2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ และฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เหมาะ
สมกบัเนือหาทนํีาเสนอ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
วเิคราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มู

1) พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึ
ษา

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน



ลไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแก้
ปัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ และฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เหมาะ
สมกบัเนือหาทนํีาเสนอ

3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

1) พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึ
ษา
2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ และฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เหมาะ
สมกบัเนือหาทนํีาเสนอ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย์
1.1 กระบวนการคดิของมนุษย์
1.1.1 กลไกทางสมองกบัการพัฒนาความคดิ
ของมนุษย์
1.1.2 การฝึกทกัษะการคดิและลักษณะการคิ
ดต่างๆ
1.2 การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ
1.2.1 การคดิรเิรมิสรา้งสรรค์
1.2.2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
1.2.3 การคดิตามกระบวนการทางวทิยาศาส
ตร์
1.2.4 การคดิเลยีนแบบอรยิสัจ 4
1.2.5 การคดิทางคณติศาสตร์
1.2.6 การคดิทางการบรหิารและการจัดการ

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

2 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย์
1.1 กระบวนการคดิของมนุษย์
1.1.1 กลไกทางสมองกบัการพัฒนาความคดิ
ของมนุษย์
1.1.2 การฝึกทกัษะการคดิและลักษณะการคิ
ดต่างๆ
1.2 การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ
1.2.1 การคดิรเิรมิสรา้งสรรค์
1.2.2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
1.2.3 การคดิตามกระบวนการทางวทิยาศาส
ตร์
1.2.4 การคดิเลยีนแบบอรยิสัจ 4
1.2.5 การคดิทางคณติศาสตร์
1.2.6 การคดิทางการบรหิารและการจัดการ

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

3 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย์
1.1 กระบวนการคดิของมนุษย์
1.1.1 กลไกทางสมองกบัการพัฒนาความคดิ
ของมนุษย์
1.1.2 การฝึกทกัษะการคดิและลักษณะการคิ
ดต่างๆ
1.2 การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ
1.2.1 การคดิรเิรมิสรา้งสรรค์
1.2.2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
1.2.3 การคดิตามกระบวนการทางวทิยาศาส

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี



ตร์
1.2.4 การคดิเลยีนแบบอรยิสัจ 4
1.2.5 การคดิทางคณติศาสตร์
1.2.6 การคดิทางการบรหิารและการจัดการ

4 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย์
1.1 กระบวนการคดิของมนุษย์
1.1.1 กลไกทางสมองกบัการพัฒนาความคดิ
ของมนุษย์
1.1.2 การฝึกทกัษะการคดิและลักษณะการคิ
ดต่างๆ
1.2 การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ
1.2.1 การคดิรเิรมิสรา้งสรรค์
1.2.2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
1.2.3 การคดิตามกระบวนการทางวทิยาศาส
ตร์
1.2.4 การคดิเลยีนแบบอรยิสัจ 4
1.2.5 การคดิทางคณติศาสตร์
1.2.6 การคดิทางการบรหิารและการจัดการ

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

5 หน่วยท ี2 เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิ
และการตัดสนิใจ
2.1 การใหเ้หตุผล
2.1.1 ประเภทของการใหเ้หตุผล
2.1.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชแ้ผนภาพ
2.1.3 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชชต้าราง

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

6 หน่วยท ี2 เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิ
และการตัดสนิใจ
2.1 การใหเ้หตุผล
2.1.1 ประเภทของการใหเ้หตุผล
2.1.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชแ้ผนภาพ
2.1.3 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชชต้าราง

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

7 2.2 สถติเิบอืงตน้
2.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจัดระเบยี
บขอ้มลู
(1) ขอ้มลู
(2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
(3) การจัดระเบยีบขอ้มลู

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

8 2.2 สถติเิบอืงตน้
2.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจัดระเบยี
บขอ้มลู
(1) ขอ้มลู
(2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
(3) การจัดระเบยีบขอ้มลู

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

9 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู
(1) การนําเสนอขอ้มลู
(2) การวเิคราะหข์อ้มลูเบอืงตน้
2.1 คามถสีัมพัทธแ์ละรอ้ยละ
2.2 การวัดค่ากลาง
- ฐานนิยม
- มธัยฐาน
- ค่าเฉลยีเลขคณติ
2.3 การวัดการกระจายของขอ้มลู

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

10 สอบกลางภาค



11 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู (ต่
อ)
(1) การนําเสนอขอ้มลู
(2) การวเิคราะหข์อ้มลูเบอืงตน้
2.1 คามถสีัมพัทธแ์ละรอ้ยละ
2.2 การวัดค่ากลาง
- ฐานนิยม
- มธัยฐาน
- ค่าเฉลยีเลขคณติ
2.3 การวัดการกระจายของขอ้มลู

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

12 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู (ต่
อ)
(1) การนําเสนอขอ้มลู
(2) การวเิคราะหข์อ้มลูเบอืงตน้
2.1 คามถสีัมพัทธแ์ละรอ้ยละ
2.2 การวัดค่ากลาง
- ฐานนิยม
- มธัยฐาน
- ค่าเฉลยีเลขคณติ
2.3 การวัดการกระจายของขอ้มลู

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

13 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน
- การคํานวณดอกเบยี
- การเชา่ซอื
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

14 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน
- การคํานวณดอกเบยี
- การเชา่ซอื
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

15 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน
- การคํานวณดอกเบยี
- การเชา่ซอื
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

16 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน
- การคํานวณดอกเบยี
- การเชา่ซอื
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษา
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน
- powerpoint

1. อ.ภัทรพชิชา แกว้
ศรขีาว
2. อ.สาธนิี วารศีรี
3. อ.ปฏพัิทธ ์ชมุเกศ
4. ผศ.ดร.วรพจน์ แ
ซห่ลี

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน
- พฤตกิรรมในชนัเรยีนของ
นักศกึษา
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา
- การแต่งกายของนักศกึษา
- รายงานการวเิคราะหต์นเองดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5%



ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

ประเมนิชนิงานของนักศกึษา สัปดาหท์ ี5 10%

สอบยอ่ย สัปดาหท์ ี4,
7

10%

สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20%

สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17
,18

30%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษาของนักศกึษา ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวและกลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิ
คราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไ
ดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญ
หาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีนของนักศกึษา
- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงานของนักศกึษา

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาการคดิและการตัดสนิใจ

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา
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หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์
1.2 ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

2.1 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
2.3 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิรายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3,4)
วา่ผลการเรยีนรูท้กํีาหนดสอดคลอ้งกบัการกระจายความรับผดิชอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.3 การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นการพจิารณาจากทปีระชมุภาควชิาหรอืคณะกรรมการทภีาควชิาแต่งตังกอ่นประกาศผลสอบ
2.4
พจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในรายวชิาฝึกภาคสนามซงึทางสถานทฝึีกประสบการณ์เป็นผูป้ระเมนิผลและรายงาน

2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา (มคอ.5,6)

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

ไมม่ี

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

5.1 ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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