
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  ……วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร…….ภาควิชา……วิทยาศาสตร์……………………… 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ( Mathematics in Daily Life ) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตร  .............................................................. ...... สาขาวิชา ............................................. .....   
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการส่ือสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ประสาทพร ป่านทอง 
 อาจารย์ผู้สอน   1. อ.ประสาทพร  ป่านทอง 
     2. ผศ.จารุณี  เซี่ยงเห็น 
     3. อ.ลิลลา  อดุลยศาสน์ 
     4. อ.นุชนาถ  เต็มดี 

4. อ.ภัทรพิชชา  แก้วศรีขาว 
     5. อ.สาธินี  วารีศรี 
     6. อ.อานัส  วิทยพันธ์ 
5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี ....2..... ปีการศึกษา ....2558.... 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

   ไม่มี 
   รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    รายวิชา……………………………………   
8. สถานที่เรียน   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    วันท่ีจัดท ารายวิชา    วันท่ี 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันท่ี  .....เดือน .............พ.ศ....... . 
 
 

หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดได้ 

 1.2 เพื่อให้นักศึกษาคิดอย่างมีเหตุผล 
 1.3 เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติเบ้ืองต้น 
 1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าทักษะการคิด การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการคิด
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวันได้ 
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2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 2.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 2.3 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-

จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม/ 

ฝึกงาน 
กิจกรรมเสริม (ถ้ามี( 

15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา - 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา - 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1)  การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม 
2)  การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบันและสังคม 
3)  การแสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน 
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

1)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้
ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สถาบันและสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  สอดแทรกกรณีศึกษาซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม 
3)  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี ท่ีควรปรับปรุง และแนวทางแก้ไข 
น าเสนอเป็นรายงาน 
 

1) พฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ี
ให ้และตรงต่อเวลา 
2)  การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติในการเรียน 
3)  ประเมินพฤติกรรมใน
การสอบและงานท่ีได้
มอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ และการ

จัดกิจกรรมารเรียนการสอน โดยให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ

1) ทดสอบย่อยรายจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และทดสอบปลายภาคเรียน 
โดยวัดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี 
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ประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนือ้หาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 
 

ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎี โดยใช้กลวิธี
การสอนท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
- อธิบายและให้เหตุผล 
- อภิปราย 
- ท างานกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

2) ประเมินจากการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา และการ
ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
 

 

 
3 .ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุ และคิดเชิงบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ 

การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการแก้ปัญหาท้ังระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

1) การสอบวัดความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้ง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ
ต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการท างานเป็นทีม 
3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

1)  สังเกตจากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2)  การประเมินความสามารถใน
การท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อนและ
ทีมงาน 
3)  สังเกตจากความรับผิดชอบใน
การส่งช้ินงานตามก าหนดเวลาและ
การเข้าช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดต่อส่ือสาร โดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้ 

1) พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศ และฝึก
ทักษะการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
น าเสนอ 
 

1) ประเมินจากผลงานท่ีให้วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3) ประเมินจากรายงานและรูปแบบ
การน าเสนอรายงาน 
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หมวดท่ี  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - 4 ขอบข่ายเนื้อหา วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผล ประเมินผล และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล 
หน่วยที่ 1  การคิดและกระบวนการคิด
ของมนุษย์ 
1.1 กระบวนการคิดของมนุษย ์
     1.1.1 กลไกทางสมองกับการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ 
     1.1.2 การฝึกทักษะการคิดและ
ลักษณะการคิดต่างๆ 
1.2 การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบ
ต่างๆ 
     1.2.1 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     1.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     1.2.3 การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
     1.2.4 การคิดเลียนแบบอริยสัจ 4 
     1.2.5 การคิดทางคณิตศาสตร์ 
     1.2.6 การคิดทางการบริหารและการ
จัดการ 

12 - อธิบาย และวางแผนการเรียน
การสอนร่วมกัน 
- เอกสารแนวการสอน 
- กรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ช้ินงงาน (กลุ่ม/รายบุคคล) 

อาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 
 
 
 

5 - 6 หน่วยที่ 2 เทคนิควิธีและเคร่ืองมือใน
การคิดและการตัดสินใจ 
2.1 การให้เหตุผล 
     2.1.1 ประเภทของการให้เหตุผล 
     2.1.2 การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพ 

6 - บรรยาย 
- ก าหนดสถานการณ์ให้
นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปราย 

อาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

     2.1.3 การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลโดยใชช้ตาราง 

7 - 8 2.2 สถิติเบื้องต้น 
     2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จัดระเบียบข้อมูล 
            (1) ข้อมูล 
            (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            (3) การจัดระเบียบข้อมูล 

6 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 

9 สอบกลางภาค 1.5   
10 - 12      2.2.2 การวิเคราะห์และการน าเสนอ

ข้อมูล 
            (1) การน าเสนอข้อมูล 
            (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
                2.1 คามถ่ีสัมพัทธ์และร้อย
ละ 
                2.2 การวัดค่ากลาง 
                - ฐานนิยม 
                - มัธยฐาน 
                - ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
2.3 การวัดการกระจายของข้อมูล 

9 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- งานกลุ่ม 1 ช้ิน 
 
 

อาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 

13 - 16 หน่วยที่ 3 คณิตศาสตร์การเงินใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การค านวณดอกเบ้ีย 

- การเช่าซื้อ 

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

12 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- อภิปราย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 
 

17 - 18 สอบปลายภาค 1.5   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม -  พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน 

-  พฤติกรรมในช้ันเรียนของ 
   นักศึกษา 
-  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-  การแต่งกายของนักศึกษา 
-  รายงานการวิเคราะห์ตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

2 ด้านความรู้ -  ประเมินชิ้นงานของนักศึกษา สัปดาห์ท่ี 5 10% 
-  สอบย่อย 
-  สอบกลางภาค 

สัปดาห์ท่ี 2,4 
สัปดาห์ท่ี 7 

10% 
20% 

-  สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 17,18 30% 
   

3 ด้านทักษะทางปัญญา -  ประเมินจากช้ินงาน
กรณีศึกษาของนักศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 
2,4,5,8,11 

10% 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

-  ประเมินจากการท างานเด่ียว
และกลุ่ม 
-  ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงาน 
-  ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรียน 

สัปดาห์ท่ี 
2,4,5,8,11 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรียนของนักศึกษา 
-  ประเมินจากการน าเสนอ
ช้ินงานของนักศึกษา 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
สัปดาห์ท่ี 

2,4,5,8,11 

10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 กีรติ บุญเจือ.(2539).ตรรกศาสตร์ทั่วไป.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด. 
 กัลยา วานิชย์บัญชา.(2540).หลักสถติิ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 สวนสุนันทา,สถาบันราชภัฏ.(2541).คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ,(เอกสารส าเนา)  
 McClave,James T.(1998).Statisstics for Bussiness and Economic, 7 the ed.USA. 

 
 

หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1  ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 

 1.2  ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดให้มีการประเมินการสอนรายวิชา ดังนี้ 
 2.1  ประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2.2  ประเมินผู้สอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 
 2.3  ประเมินผู้สอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1  น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
 3.2  สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้เพื่อพัฒนาสาระและการสอนท่ีเหมาะสม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 สัมมนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในการก าหนดเกณฑ์แนวการวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล  
 4.2  ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้โอกาสแก่นักศึกษาในการสอนซ่อมรายจุดประสงค์ 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน 
 5.2 สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 


