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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100101 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวัน
Mathematics in Daily Life

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปบัณฑติ สาขาวชิาออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ)

อาจารยผ์ูส้อน อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ)

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) สาธารณสุขศาสตร์

2 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

3 การออกแบบศลิปกรรม

4 นิตศิาสตร์

5 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

6 รัฐประศาสนศาสตร์

7 เคมี

8 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) ชวีวทิยา

9 ฟิสกิส์

10 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พธุ 8:00 - 11:00 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) ภาษาไทย

11 ภาษามลายู

12 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 การจัดการ

14 สารสนเทศศาสตร์

15 การเงนิการธนาคาร

16 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.รัฐชาต ิกาญจนภูม ิ(อ.พเิศษ) ภาษาอาหรับ

17 ภาษาองักฤษ

18 นิเทศศาสตร์

19 ภาษาองักฤษ

20 การเงนิการธนาคาร

21 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

22 การประถมศกึษา

23 การบัญชี

24 วทิยาการธุรกจิสุขภาพ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 4 ธ.ค. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัหลักการและกระบวนการคดิ
1.2 เพอืใหนั้กศกึษาคดิอยา่งมเีหตุผล
1.3 เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นคณติศาสตรก์ารเงนิและสถติเิบอืงตน้
1.4 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําทกัษะการคดิ การประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรท์เีป็นเครอืงมอืในการตัดสนิใจในชวีติประจําวันได ้



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 ปรับพนืฐานความรูเ้ดมิทจํีาเป็นต่อการเรยีนในรายวชิา

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมง / สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลาต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิของผูอ้ื
น และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

1. วัดและประเมนิจากบคุลคิ การแต่งกาย ของนักศกึ
ษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็
นวกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ

2. วัดและประเมนิผลจากการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิการปฏบิัตกิาร (I
nteractive action learning)

3. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธ
รรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

5. 1. วัดและประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมของมหา
วทิยาลัย

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีน
รูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มสามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้า
มหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใ
ชก้ลวธิกีารสอนทหีลายหลาย

1. การทดสอบยอ่ย
2. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน



2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

ใหนั้กศกึษารว่มกนับรรยายอภปิราย คน้ควา้ กรณีศกึ
ษาทเีกยีวขอ้งกบัรายวชิา

1. การทดสอบยอ่ย
2. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

ตังคําถามทเีกยีวขอ้งกบัทฤษฎทีสํีาคัญโดยใหนั้กศกึ
ษาตอบเป็นรายบคุคล

1. การทดสอบยอ่ย
2. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กไ้ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและกลุ่มสถานการณ์ทวัไป
โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่
ม การทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีเป็นตน้

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กไ้ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและกลุ่มสถานการณ์ทวัไป
โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่
ม การทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีเป็นตน้

2. ประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแก ้
ไขปัญหา การศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิครา
ะหว์จิารณ์ เชน่ กรณีศกึษา การศกึษาอสิระ การประชมุ
ปรกึษาหารอื และการสัมนา เป็นตน้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1. กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รี
ยนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม

1. การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่ม
เพอืนและกลุ่มทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งส
รรค์

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นกลุ่
ม เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและ
ผูต้าม

2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็
นผูนํ้าและผูต้ามในสถานการณ์การเรยีนรูต้ามวัตถปุระ
สงค์

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

3. จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ
มปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิก
รรมของนักศกึษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง
และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
และบคุคลผูท้เีกยีวขอ้ง

1. การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โ
ดยใชแ้บบสังเกตและการประเมนิ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

2. การจัดประสบการณ์เรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลื
อกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีล
ากหลายรปูแบบและวธิกีาร

2. การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดค
ลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
วเิคราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มู
ลไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแก้
ปัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกใชส้ารสนเทศและฝึกทั
กษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเ
หมาะสมกบัผูฟั้งและเนือหาทนํีาเสนอ

3. การทดสอบ การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ กา
รทํารายงาน และการวเิคราะหข์อ้มลู

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

1. พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึ
ษา
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศ และฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เหมาะ

1. ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2. ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3. ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น



สมกบัเนือหาทนํีาเสนอ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ขอบข่าย เนือหา วัตถปุระสงคข์องรายวชิา วิ
ธสีอนและกจิกรรมการเรยีนการสอน ตลอดจ
นการวัดผล ประเมนิผล และแหล่งสบืคน้ขอ้มู
ล

3 อธบิายและวางแผนการเรยีน
การสอนรว่มกนั รวมถงึชแีจงเ
อกสารแนวการสอน

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

2 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย์
1.1 กระบวนการคดิของมนุษย์
1,1.1 กลไกทางสมองกบัการพัฒนาความคดิ
ของมนุษย์
1.1.2 การฝึกทกัษะการคดิและลักษณะการคิ
ดต่างๆ

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

3 หน่วยท ี1 การคดิและกระบวนการคดิของมนุ
ษย ์(ต่อ)
1.2 การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ
1.2.1 การคดิรเิรมิสรา้งสรรค์
1.2.2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
1.2.3 การคดิตามการะบวนการทางวทิยาศา
สตร์
1.2.4 การคดิเลยีนแบบอรยิสัจ 4
1.2.5 การคดิทางคณติศาสตร์
1.2.6 การคดิทางบรหิารและการจัดการ

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

4 หน่วยท ี2 เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิ
และการตัดสนิใจ
2.1 การใหเ้หตุผล
2.1.1 ประเภทของการใหเ้หตุผล
2.1.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชเ้แผนภาพ

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

5 หน่วยท ี2 เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิ
และการตัดสนิใจ (ต่อ)
2.1.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชเ้แผนภาพ (ต่อ)
2.1.3 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใ
ชต้าราง

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

6 2.2 สถติเิบอืงตน้
2.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจัดระเบยี
บขอ้มลู
(1) ขอ้มลู
(2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

7 2.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการจัดระเบยี
บขอ้มลู (ต่อ)
(2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (ต่อ)
(3) การจัดระเบยีบขอ้มลู

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

8 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู
(1) การนําเสนอขอ้มลู
(2) การวเิคราะหข์อ้มลูเบอืงตน้

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

9 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู 3 - บรรยาย เอกสารประกอบการสอน และ อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ



(3) การวัดการกระจายขอ้มลู
3.1 การวัดการกระจายแบบสัมบรูณ์

- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

PowerPoint (อ.พเิศษ)

10 สอบกลางภาค

11 2.2.2 การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู
(3) การวัดการกระจายขอ้มลู
3.2 การวัดการระจายแบบสัมพัทธ์

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

12 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน
- การคํานวณดอกเบยี
- การเข่าซอื

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

13 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน (ต่อ)
- การคํานวณดอกเบยี (ต่อ)
- การเชา่ซอื

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

14 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน (ต่อ)
- การเชา่ซอื (ต่อ)
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

15 หน่วยท ี3 คณติศาสตรก์ารเงนิในชวีติประจํา
วัน (ต่อ)
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา (ต่อ)

3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

16 ทบทวนเนือหาทงัหมด 3 - บรรยาย
- อภปิราย
- คน้ควา้ดว้ยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน และ 
PowerPoint

อ.รัฐชาต ิกาญจนภูมิ
(อ.พเิศษ)

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

- การเช็คชอืเขา้ชนัเรยีน
- การถาม ตอบ ในชนัเรยีน
- พฤตกิรรมในการทํางานกลุ่มของนักศกึษา
- พฤตกิรรมในการทํางานเดยีวของนักศกึษา
- การแต่งกายของนักศกึษา

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5%

2 ดา้นความรู ้

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

- ประเมนิชนิงานของนักศกึษา สัปดาหท์ ี5 ุ10%

-สอบยอ่ย สัปดาหท์ ี4
และ สัปดาห์

ท ี7

10%

- สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20%

- สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17
และ สัปดาห์

ท ี18

30%



3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

- ประเมนิจากชนิงาน
กรณีศกึษาของนักศกึษา

สัปดาหท์ ี2,
4,5,9,11,12

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

- ประเมนิจากการทํางานเดยีว และ กลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

สัปดาหท์ ี2,
4,5,9,11,12

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 ้

- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงานของนักศกึษา สัปดาหท์ ี2,
4,5,9,11,12

10%

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการบรรยายวชิาคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวัน

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

กรีต ิบญุเจอื (2539). ตรรกศาสตรท์วัไป.กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จํากดั
กลัยา วานิชยบ์ัญชา.(2540).หลักสถติ.ิกรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์
1.2 ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นในการสอนสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

2.1 ผลการเรยีนนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 คน้ควา้ขอ้มลูใหม่ๆ เพอืใชใ้นการสอน



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร
ประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรยีนรูท้กํีาหนดไวใ้นรายวชิา ความเหมาะสมของการใหค้ะแนน และการใหร้ะดับคะแนน
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทเีปิดสอนในแต่ละปี

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติ
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวจัิยจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) สํารวจภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
(3) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(4) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(5) ผลงานของศษิยเ์กา่ทวีัดเป็นรปูธรรมได ้เชน่ การไดรั้บรางวัล การไดรั้บเกยีรตบิัตร ฯลฯ

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

นําผลทไีดจ้ากการสอบถามความคดิเห็น คะแนนสอบของนักศกึษา นํามาสรปุผลและพัฒนารายวชิากอ่นการสอนในภาคการศกึษาหนา้

หมวดอนืๆ
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