
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  ……วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร…….ภาควิชา……วิทยาศาสตร……………………… 
 

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ( Mathematics in Daily Life ) 
2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตร  .............................................................. ...... สาขาวิชา ............................................. .....   
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวชิา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุมวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร 
       สังคมศาสตร 
       คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุมวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะดาน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ประสาทพร ปานทอง 
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 อาจารยผูสอน   1. อ.ประสาทพร  ปานทอง 
     2. ผศ.จารุณี  เซ่ียงเห็น 
     3. อ.ลิลลา  อดุลยศาสน 
     4. อ.ภัทรพิชชา  แกวศรีขาว 
     5. อ.อานัส  วิทยพันธ 
     6. อ.โนรมา  หะยีหาลีม 
5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี ....2..... ปการศึกษา ....2557.... 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) (ถามี)   

   ไมมี 
   รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
    รายวิชา……………………………………   
8. สถานท่ีเรียน   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    วันท่ีจัดทํารายวิชา    วนัท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี  .....เดือน .............พ.ศ....... . 
 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดได 

 1.2 เพ่ือใหนักศึกษาคิดอยางมีเหตุผล 
 1.3 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจดานคณิตศาสตรการเงินและสถิติเบื้องตน 
 1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําทักษะการคิด การประยุกตใชคณิตศาสตรท่ีเปนเครื่องมือในการคิด
ตัดสินใจในชีวิตประจําวันได 
 
2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคของรายวิชา 
 2.2 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 2.3 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
 



 3 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-

จาย ภาษี และสถิติเบื้องตนเพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 
ฝกปฏิบัติภาคสนาม/ 

ฝกงาน 
กิจกรรมเสริม (ถามี) 

15 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา - 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา - 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  1 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1)  การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม 
2)  การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
สถาบันและสังคม 
3)  การแสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึงเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะให
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตาม
ระเบียบของมหาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สถาบันและสังคม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 
2)  สอดแทรกกรณีศึกษาซ่ึงเปนประสบการณท่ี
เก่ียวกับประเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม 
3)  ใหนักศึกษาวิเคราะหตนเองเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี ท่ีควรปรับปรุง และแนวทางแกไข 
นําเสนอเปนรายงาน 
 

1) พฤติกรรมการเขาชั้น
เรียน การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ี
ให และตรงตอเวลา 
2)  การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติในการเรียน 
3)  ประเมินพฤติกรรมใน
การสอบและงานท่ีได
มอบหมาย 
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คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน 
ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเขาถึงแหลงการเรียนรู 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู 
3) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 
 

จัดกิจกรรมารเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการ
ความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎี โดยใชกลวิธี
การสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
- อธิบายและใหเหตุผล 
- อภิปราย 
- ทํางานกลุมและนําเสนอผลงาน 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

1) ทดสอบยอยรายจุดประสงคการ
เรียนรู และทดสอบปลายภาคเรียน 
โดยวัดความรูความเขาใจใน
หลักการและทฤษฎี 
2) ประเมินจากการนําเสนอผลการ
คนควาขอมูล กรณีศึกษา และการ
รวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 

 

 
3 .ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุ และคิดเชิงบูรณาการใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดและการแกปญหาท้ังระดับ
บุคคลและกลุมในสถานการณท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

1) การสอบวัดความสามารถในการ
คิดและแกปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจาก
การใชกระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ัง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ
ตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน
กับผูสอน ผูเรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนทีม 
3)  จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

1)  สังเกตจากการรวมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2)  การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพ่ือนและ
ทีมงาน 
3)  สังเกตจากความรับผิดชอบใน
การสงชิ้นงานตามกําหนดเวลาและ
การเขาชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ไดอยางเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล 
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู 

1) พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห
ขอมูลจากกรณีศึกษา 
2) การจดัประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศ และฝก
ทักษะการนําเสนอขอมูลดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
นําเสนอ 
 

1) ประเมินจากผลงานท่ีใหวิเคราะห
กรณีศึกษา 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3) ประเมินจากรายงานและรูปแบบ
การนําเสนอรายงาน 
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หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

กอนสอน ขอบขายเนื้อหา วัตถุประสงคของรายวิชา 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผล ประเมินผล และแหลงสืบคน
ขอมูล 

3 
 
 

- อธิบาย และวางแผนการเรียน
การสอนรวมกัน 
- เอกสารแนวการสอน 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 

1 - 2 หนวยท่ี 1  การคิดและกระบวนการคิด
ของมนุษย 
1.1 กระบวนการคิดของมนุษย 
     1.1.1 กลไกทางสมองกับการพัฒนา
ความคิดของมนุษย 
     1.1.2 การฝกทักษะการคิดและ
ลักษณะการคิดตางๆ 
1.2 การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบ
ตางๆ 
     1.2.1 การคิดริเริ่มสรางสรรค 
     1.2.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
     1.2.3 การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
     1.2.4 การคิดเลียนแบบอริยสัจ 4 
     1.2.5 การคิดทางคณิตศาสตร 
     1.2.6 การคิดทางการบริหารและการ
จัดการ 

6 - กรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- คนควาดวยตนเอง 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 
 
 
 

3 - 5 หนวยท่ี 2 เทคนิควิธีและเครือ่งมือใน
การคิดและการตัดสินใจ 
2.1 การใหเหตุผล 
     2.1.1 ประเภทของการใหเหตุผล 
     2.1.2 การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพ 
     2.1.3 การตรวจสอบความ

9 - บรรยาย 
- กําหนดสถานการณให
นักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
อภิปราย 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 
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สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

สมเหตุสมผลโดยใชชตาราง 
6 - 7 2.2 สถิติเบื้องตน 

     2.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
จัดระเบียบขอมูล 
            (1) ขอมูล 
            (2) การเก็บรวบรวมขอมูล 
            (3) การจัดระเบียบขอมูล 

6 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- คนควาดวยตนเอง 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 

8 สอบกลางภาค 3   
9 - 12      2.2.2 การวิเคราะหและการนําเสนอ

ขอมูล 
            (1) การนําเสนอขอมูล 
            (2) การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
                2.1 คามถ่ีสัมพัทธและรอย
ละ 
                2.2 การวัดคากลาง 
                - ฐานนิยม 
                - มัธยฐาน 
                - คาเฉลี่ยเลขคณิต 
2.3 การวัดการกระจายของขอมูล 

12 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- คนควาดวยตนเอง 
 
 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 

13 - 16 หนวยท่ี 3 คณิตศาสตรการเงินใน
ชีวิตประจําวัน 

- การคํานวณดอกเบี้ย 

- การเชาซ้ือ 

- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

12 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- คนควาดวยตนเอง 

อาจารยสาขา
คณิตศาสตรและ

สถิติ 
 

17 - 18 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

2.3 สอบครั้งท่ี 1 สอบกลางภาค 
สอบครั้งท่ี 2 สอบปลายภาค 

8 
17 - 18 

30% 
40% 

1.1 , 1.2 , 1.3 -  ประเมินพฤติกรรมการเขาชั้น
เรียน การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

และตรงตอเวลา 
-  ประเมินการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติใน
การเรียน 
-  ประเมินพฤติกรรมในการสอบ
และงานท่ีไดมอบหมาย 

3.1 , 3.2 , 4.1 , 4.2 , 
5.1 , 5.2 , 5.3 

- ประเมินจากการนําเสนอ 
- ประเมินจากการรายงาน 
- ประเมินจากชิ้นงาน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 กีรติ บุญเจือ.(2539).ตรรกศาสตรท่ัวไป.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 
 กัลยา วานิชยบัญชา.(2540).หลักสถิติ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 สวนสุนันทา,สถาบันราชภัฏ.(2541).คณิตศาสตรกับการตดัสินใจ,(เอกสารสําเนา)  
 McClave,James T.(1998).Statisstics for Bussiness and Economic, 7 the ed.USA. 

 
 

หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1  ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 

 1.2  ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนดใหมีการประเมินการสอนรายวิชา ดังนี้ 
 2.1  ประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 
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 2.2  ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 
 2.3  ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1  นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน 
 3.2  สัมมนาอาจารยผูสอนในรายวิชานี้เพ่ือพัฒนาสาระและการสอนท่ีเหมาะสม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 สัมมนาระหวางอาจารยผูสอนในการกําหนดเกณฑแนวการวัดผล และเกณฑการประเมินผล  
 4.2  ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหโอกาสแกนักศึกษาในการสอนซอมรายจุดประสงค 
 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน 
 5.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอน 
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