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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   

 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
4091101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Daily Life) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3 – 0 – 6)  
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์จิรพงค์  พวงมาลัย 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคเรียนที่ 2/2560   ชั้นปีที่  2 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 12 ตุลาคม 2560  
 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน  เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  
2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวการค านวณภาษีชนิดต่าง ๆ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องของคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น 
4.  เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้   

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือไปเป็นฐานความรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชานี้เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
    

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3.2    จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 
 

ตามความสนใจ 
ของนักศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
คนที่ต้องการ) 

หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1   คุณธรรม จริยธรรม 
       1.  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องการ 
 - การสร้างจิตส านึกของการเชื่อฟังค าสั่งสอนของอาจารย์ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีเหตุผล มีความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนในชั้นเรียนทั้งในกลุ่มและ
นอกกลุ่ม  
        2.  วธิีสอน 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง  
- ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริง 
-  มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

        3.  วธิีการประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของจ านวนครั้งที่เรียน ของนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา หรือ มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
- ร้อยละ 95 ของการมอบหมายงานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน ประเมินผล 
- ในกลุ่มนักศึกษาประเมินความมีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ความสามารถในการเป็นผู้น า

และผู้ตาม 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 
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4.2 ความรู้ 
       1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์และกระบวนการให้เหตุผล  ฝึก
ทักษะและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง เซต   ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน   ระบบจ านวนจริง และระบบเลขฐาน 
และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
        2.  วิธีสอน 

- บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ ยกตัวอย่าง และสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และแสดงความคิดเห็น รวมถึงการท างานกลุ่ม สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
        3.  วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
- ท าแบบฝึกหัด ร่วมกิจกรรมการเรียน การเข้าเรียน หรือแบ่งกลุ่มเพ่ือท ารายงานที่สอดคล้องกับ

ปัญหาที่นักศึกษาสนใจที่เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน  
4.3 ทักษะทางปัญญา 
     1.  ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา 

- มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ 
     2. วิธีการสอน 

- บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และให้นักศึกษาตอบค าถาม / ท าแบบฝึกหัด 
     .3  วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบข้อเขียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   สังเกต
ความสนใจและกระตือรือร้น เกี่ยวกับการสั่งให้ค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน หรืออ่านเพ่ิมเติม จากนั้นท าแบบฝึกหัด 
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 

  - สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าความรู้จักและสังคมกับเพ่ือนต่างกลุ่ม น าเสนอและแลกเปลี่ยน
แนวความคิด  

  - สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
    2.  วิธีการสอน 

- ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่น 
    3.  วิธีการประเมินผล 

- ตอบข้อซักถามของอาจารย์   สังเกตพฤติกรรม และการท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ ประเมิน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย ให้นักศึกษาประเมิน
สมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 

 
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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-สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
     2.  วิธีการสอน 

-ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการท างาน
กรณีศึกษา จัดส่งรายงานทางเทคนิค  
     3.  วิธีการประเมินผล 

  -น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผู้สอน 

1 
 

แนะน ารายวิชา 3 บรรยายแนะน ารายวิชาและ 
ชี้แจง วัตถุประสงค์รายวิชา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 

2-5 
 

ดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  
 

12 บรรยาย ฝึกทักษะในการแก้
โจทย์ปัญหาจากแบบฝึกหัด 
และใช้สื่อผสม 

อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 

6-8 
 

การค านวณภาษีชนิดต่าง ๆ 9 บรรยาย ฝึกทักษะในการแก้
โจทย์ปัญหาจากแบบฝึกหัด 
และใช้สื่อผสม 

อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 

9 สอบกลางภาค 2   
10-13 

 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น 12 บรรยาย ฝึกทักษะในการแก้

โจทย์ปัญหาจากแบบฝึกหัด 
และใช้สื่อผสม 

อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 

14-16 
 

การประยุกต์ใช้ 9 บรรยาย ฝึกทักษะในการแก้
โจทย์ปัญหาจากแบบฝึกหัด 
และใช้สื่อผสม 

อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 

17 สอบปลายภาค 2  อ. จิรพงค์  พวงมาลัย 
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5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการประเมิน

(สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
4.2(1), 4.2(2), 
4.2(3), 4.3(1), 

4.3(4) 

ทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

5,13 
9 
17 

20% 
20% 
20% 

4.3(1), 4.3(4) 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

4.5(2) 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 

 
10% 

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร. ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, 2554. 

6.2 เอกสารข้อมูลส าคัญ 
- 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
- การท าแบบฝึกหัดร่วมกันในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามและอภิปรายเพื่อหาค าตอบ 
- ระดมความคิดและยกตัวอย่างสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน 

 

72 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ในชั้นเรียน การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
- สอนให้ช้าลง ปรับเนื้อหาให้กระชับ พยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย 
 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา   
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - มีการด าเนินการทบทวนและวางแผนในด้านของระยะเวลาที่ใช้สอนแต่ละบท และด าเนินการ

ทบทวน และวางแผนในด้านความครอบคลุมของเนื้อหาทุกปีการศึกษา 
 


