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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4094603 คณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ 4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันพุธ
8.00 – 11.00 น.
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ชนิดของตัว
แบบทางคณิตศาสตร การสรางตัวแบบและปญหาประยุกตดานตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการสรางตัวแบบเพื่อแกปญหาประยุกตทางดานบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร และวิทยาศาสตร
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4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไกและกระบวนการการสรางตัวแบบเพื่อแกปญหาประยุกต
ทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และวิทยาศาสตร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) พ.ศ. 2554 หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีบทและหลักการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การเลือกตัวแบบเชิงคณิตศาสตรสําหรับ
ป ญ หาประยุก ตท างด านบริ ห ารธุร กิ จ เศรษฐศาสตร และวิท ยาศาสตร การประยุก ต ท างด านโอกาส
ทางเลือก การแขงขัน และปญหาคณิตศาสตรประยุกตอื่น ๆ
Study theorems and the principle of mathematical modeling, justification
mathematical models for the application in science, business administration and
economics. Study application of probability of competition winning, and interesting
problems relate to applied mathematics.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ไมมี

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผูส อน
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

4

Á¤Í. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น และ
เขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใชกรณีศึกษา (Case study)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2.1.2 มีความตระหนัก รูห ลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่ เกี่ ยวของอยางบูรณาการ ทั้ ง
การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.2.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรูร วมมือ (Collaborative learning) เพือ่ ประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
5
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2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.3.4 การเรียนรูร วมมือ (Collaborative learning) เพือ่ ประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย เพื่อพัฒนา
งาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน รวมทั้งมีการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มีการทํากิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรูจะทําใหผูเรียนมีประสบการณในการ
วางแผน การดําเนินงานศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2.2 ใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลงานในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได อยาง
สรางสรรค
4.1.3 มี ภาวะผู นําและผู ตามที่ ดี มี ความสั ม พั นธที่ ดีกั บ ผู เ รี ยน และมี ความรั บ ผิ ดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.4 มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูสึกของผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการ รับฟง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
6
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4.2.3 การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ความไวในการวิเ คราะหและเขาใจขอ มูล สารสนเทศทั้ง ที่ เป นตัวเลขเชิงสถิติ หรื อ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให สามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะหส รุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตร จาก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรื อ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียน
ที่มี ความสามารถพิ เ ศษ ผูเ รี ยนที่ มี ความสามารถปานกลาง และผู เ รี ยนที่ มี ความตอ งการพิ เ ศษอยางมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
7

Á¤Í. 3
ใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายถึงประเด็นสําคัญในบทเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดเรียนรู
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
การวิเคราะหประเด็นจากการติดตามผลจากการจัดการเรียนรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1

- แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การ
วัดและการประเมินผล
- ทบทวนความรูพื้นฐาน

3

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

2

1. บทนํา
หลักพื้นฐานทีเ่ กี่ยวของกับการนํา
ความรูคณิตศาสตรไปใชประโยชน

3

3

2. หลักการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูสอน แนะนํา
รายวิชา วิธีการสอน การ
วัดผลและประเมินผล
กฎระเบียบในการเรียน และ
แหลงการเรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย
และซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
8

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
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Á¤Í. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

4

3. การตรวจสอบตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร

3

5

4. ชนิดของตัวแบบทาง
คณิตศาสตร
- ตัวแบบดีสครีต

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
5. มอบหมายแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
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ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

5. ชนิดของตัวแบบทาง
คณิตศาสตร
- ตัวแบบตอเนื่อง

3

7

5. ชนิดของตัวแบบทาง
คณิตศาสตร
- ตัวแบบตอเนื่อง (ตอ)

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
5. มอบหมายแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
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ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

สอบกลางภาค

3

9

6. ชนิดของตัวแบบทาง
คณิตศาสตร
- ตัวแบบชวงเวลา

3

10

7. การสรางตัวแบบอัตราการ
เปลี่ยนแปลง

3

11

8. การสรางตัวแบบโดยใชการ
อินทิเกรต

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
5. มอบหมายแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
5. มอบหมายแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

12

9. การสรางตัวแบบโดยใชเลขสุม

3

13

กรณีศึกษา : ปญหาประยุกต
ทางดานบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยายเนื้อหา และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ
เพื่อนนักศึกษารวมกัน

12

ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

14

กรณีศึกษา : ปญหาประยุกต
ทางดานวิทยาศาสตร

3

15

กรณีศึกษา : ปญหาประยุกตดาน
การแขงขัน

3

16

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ
เพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ
เพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบปลายภาค
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ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.2,
5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
3.1.2, 4.1.1-4.1.3,
5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.2,
5.1.3
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.2,
4.1.1-4.1.3, 5.1.1,
5.1.3

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
- การทดสอบยอย
6, 12
10 %
- การทวนสอบโดยตรวจสอบ
การใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบของนักศึกษา
- การทดสอบกลาง
8
20 %
- การทวนสอบโดยให
ภาค
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทดสอบปลาย
16
30 %
- การทวนสอบจากคะแนน
ภาคเรียน
สอบ
- การเขาชั้นเรียน ตลอดภาค
10 %
- การทวนสอบโดยให
เรียน
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การมีสวนรวมใน
- การทวนสอบโดยตรวจจาก
ชั้นเรียน
ผลงานของนักศึกษา
- การสงงานตรง
ตามกําหนดเวลา
นัดหมาย
10 %
- การทวนสอบโดยประเมิน
- การตรวจผลงาน 3, 4, 5, 9,
10
จากผลงานของนักศึกษา
รายบุคคลที่
มอบหมาย
13-15
20 %
- การทวนสอบโดยประเมิน
- การตรวจผลงาน
จากผลงานของนักศึกษา
กลุมที่มอบหมาย
- การทวนสอบจากการตอบ
และการพิจารณา
คําถามของนักศึกษา
ทักษะการนําเสนอ
ผลงาน
วิธีการประเมิน

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90 – 100 คะแนน
85 – 89 คะแนน
75 – 84 คะแนน
70 – 74 คะแนน
60 – 69 คะแนน
55 – 59 คะแนน
50 – 54 คะแนน
ต่ํากวา 50 คะแนน
ถอนรายวิชา
คะแนนไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
14
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต โดย ผศ.ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ธีรวัฒน นาคะบุตร. (2546). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Modelling). นครปฐม: สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Daniel Lawson and Glenn Marion. (2008). An Introduction to Mathematical Modelling.
Available : https://people.maths.bris.ac.uk/~madjl/course_text.pdf
Dilwyn Edwards and Michael Hamson. (1996). Mathematical Modelling Skills. London:
Macmillan.
Frank R. Giordano, Maurice D. Weir and William P. Fox. (2013). A First Course in
Mathematical Modelling. Fifth Edition. CA: Brooks/Cole-Thomson Learning.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
2) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชาดังนี้
1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในรายวิชา และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ
15
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2) อาจารยทรี่ บั ผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกันกําหนดมาตรฐานการประเมินผลใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทําการทวนสอบโดยการตัดสินผลการเรียนรวมกัน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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