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แบบ มคอ.3 

 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

University of the Thai Chamber of Commerce 
ประมวลรายวิชา (Course Outline) 

ประจําภาค (Semester) ต้น ปีการศึกษา (Academic Year) 2559 
 

คณะ (Faculty) บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ 
สาขาวิชา (Major) ทุกสาขาวิชา 
รหัสวิชา (Course Code)  SG005   ชื่อวิชา (Course Title) คณิตศาสตร์และสถติิสําหรับชีวิตประจําวัน 
จํานวนหน่วยกิต (Number of Credit)    3   บรรยาย/คาบ/สัปดาห์ (Lecture/period/week) 3 
ปฏิบัติการ/คาบ/สปัดาห์ (Lab./period/week) 
อาจารย์ผู้สอน (Instructors) อาจารย์ธนวรรษ์ เสริมพาณิชย์   

ผศ. วรัตมา  เกษรสิทธ์ิ  
รศ. ดวงพร  หชัชะวณิช 
ผศ. ยุพิน กาญจนะศักด์ิดา 

 อาจารย์สุนันทา คชสาร อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ 
 อาจารย์ ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศม ี

อาจารย์ทิฆัมพร  รอดเงิน 
อาจารย์ ดร.วรรณี   ลาภจินดา 
อาจารย์ปัทมพร  ราชภักดี 
ผศ.เกศศิริ  เหล่าวชิระสุวรรณ 
อาจารย์นิศานาถ  ขันธวิสูตร 
อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์ 
ผศ.อรรถวิท  กปิลกาญจน์ 
อาจารย์วรวิทย์  จิตรงค์

ผศ. ระวีวรรณ เหล็งขยัน 
อาจารย์ภาสกร เกตุชาญวิทย์ 
อาจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว 
ผศ.พรชัย  เหลืองบริสุทธ์ิ 
ผศ.ภัชรี  สิทธิกิจโยธิน 
อาจารย์เฉลิมพงค์ คําวงค์ษา 
อาจารย์ธีรวุฒิ  หวังอํานวยพร 
อาจารย์ทิวา  เพ็ญสุข 
 

 

สถานทีติ่ดต่อ (Office)        ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 2 
                                      ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 1 ช้ัน 2 
                                    ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน อาคาร 7 ช้ัน 3 
                                       

เวลาติดต่อ (Office Hours)  ตามตารางเวลาที่ระบุไว้หน้าห้องพักของอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 วิชาบังคบัก่อน (Pre-requisite Course) : ไม่ม ี
 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) : ความสําคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ บทบาทของคณิตศาสตร์
และสถิติที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวันและธุรกิจ การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
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 วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objectives) เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาในประเด็นดังน้ี 
1. ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Spreadsheet และ Applications บน iPad ช่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์

และสถิติ 
2. ศึกษาคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการศึกษาสถิติขั้นสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําไปใช้ในเชิง 
    ธุรกิจ 
3. ศึกษาคณิตศาสตร์และสถิติในแง่มุมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ในวิชาชีพ และ 

 การทํางานในอนาคต 
 
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)  หลังจากการศึกษาจบเน้ือหาบทเรียนที่เก่ียวข้องแล้ว 
นักศึกษาสามารถ 

1. ใช้ประโยชน์จาก Applications บน iPad ได้สูงสุด ควบคู่กับ การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากเน้ือหาจาก iBooks 
2. อธิบายความหมายและสามารถแสดงการคํานวณอัตราส่วน สัดส่วน และ ค่าร้อยละ พร้อมทั้งแสดงการ

นําความรู้ในเรื่องอัตราส่วนและสัดส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องได้ 
3. แสดงการแปลงหน่วยในการวัดทางกายภาพ และหน่วยทางการเงินได้ 
4. คํานวณดอกเบ้ียในระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน 

Numbers ช่วยการคํานวณได้ 
5. อธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของสถิติในด้านต่างๆ ระบุ ประชากร ตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์ และ 

ค่าสถิติ ของประเด็นต่างๆ ได้ 
6. บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ จําแนกชนิดของข้อมูล ระดับการวัดข้อมูล ค่าคัวแปรที่เป็นไปได้  

จากแบบสอบถาม 
7. นําเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ได้เหมาะสมกับคุณลักษณะของข้อมูล ทั้งการนําเสนอในรูปแบบ 

ตารางและกราฟชนิดต่างๆ  โดยใช้คําสั่งจาก Application บน iPad คือ โปแกรม Numbers ได้ 
8. เลือกวิธีสรปุข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสมและคาํนวณค่าสรุปข้อมูลปริมาณน้ันๆ ได้ 
9. แสดงการหาค่าสรุปข้อมูลปริมาณด้วย Application บน iPad คือ Stats Pad ได้ และอธิบาย 

ผลลัพธ์ได้ 
 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
     (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture) 
  การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
  การอภิปราย (Discussion) 
  การเรียนรูผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
  อ่ืนๆ (Others) (Please specify)  ใช้โปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป 
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 สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint และ โปรแกรมสาํเร็จรูป 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ Application บน iPad เช่น Numbers, Stats Pad, 

iBooks  
 

 กิจกรรมสําหรับนักศึกษา (Student Activities) 
   การค้นคว้าข้อมูล (Data/Information Search) และนําเสนอ (Presentation) 
   ฝึกทําแบบฝึกหัด     อ่านบทเรียนบน iBooks ก่อนเข้าช้ันเรียน 

    ทบทวนเน้ือหาความรู้จาก iBooks 
   ทําแบบทดสอบ Online 

 

 ตําราประกอบการเรียนการสอน (Tool books) 
บทเรียนบน iBooks แบบฝึกทักษะ และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม วิชา SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสําหรับ

ชีวิตประจําวัน โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 การวัดและประเมินผล (Evaluation) 

           - ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) 
 - สอบกลางภาค (Midterm Examination)        ร้อยละ (percentage)   35 
 - สอบปลายภาค (Final Examination) (2.5 ช.ม.)   ร้อยละ (percentage)   35 
    - คะแนนเก็บในช้ันเรียน (Attendance)        ร้อยละ (percentage)  30 
   [กิจกรรมในช้ันเรียน ประกอบด้วย รายงาน 1 ช้ิน 10 คะแนน สอบ online 8 คะแนน  
                      ในช้ันเรียน/ฝึกทักษะ(การบ้าน) 12 คะแนน] 
 

 เนื้อหารายวิชา (Course Details) 
 

ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture-Lab. Timetable) 
 

สัปดาห์ที ่
(Week 

Number) 

วันที่/เดือน
(Date/Month)
 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จํานวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use of Educational Media) 
1 – 2  15 – 26  

ส.ค. 59 
แนะนําวิชาและกิจกรรม ในชั้นเรียน 
นอกช้ันเรียน ในระหว่างภาคการศึกษา 
 

บทที่ 1 Spreadsheet และ 
Application ช่วยคํานวณทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

7 คาบ - อ่านเนื้อหาบทเรยีนก่อนเรียน
บน iBook และ clip 
- บรรยาย โดย PowerPoint 
- ฝึกทักษะในชัน้เรียน 
- ทําโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 
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สัปดาห์ที ่
(Week 

Number) 

วันที่/เดือน
(Date/Month)
 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จํานวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use of Educational Media) 
3 – 4  29 ส.ค. 59 – 

9  ก.ย. 59 
บทที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวติประจําวัน 8 คาบ - อ่านเนื้อหาบทเรยีนก่อนเรียน

บน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint 
 - โปรแกรมช่วยคํานวณบน 
iPad 
- ฝึกทักษะในช้ันเรียน 
- ทําโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

5 – 7  12 – 30 ก.ย. 
59 
 

บทที่ 3 การเงินส่วนบุคคล 9 คาบ - อ่านเนื้อหาบทเรยีนก่อนเรียน
บน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint
โปรแกรมช่วยคํานวณบน iPad 
- ฝึกทักษะในชัน้เรียน 
- ทําโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

8  3 – 8 ต.ค. 59   หยุดเรียน    (มหาวิทยาลยัใช้สถานทีท่บทวนความรู้ ใหนั้กเรียน ม.ปลาย) 

9 สอบกลางภาค(ระหว่าง 10–15 ต.ค. 59) : วนัศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-11.00 น. 
10 – 11  17 – 28  

ต.ค. 59 
  

 
 

บทที่ 4 ความหมายและขอบข่าย
ของสถิต ิ

6 คาบ - อ่านเนื้อหาบทเรยีนก่อนเรียน
บน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint 
- ฝึกทักษะในชัน้เรียนจาก
กรณีศึกษา 
- โจทย์แบบฝึกหัด และ
กรณีศึกษา 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 
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สัปดาห์ที ่
(Week 

Number) 

วันที่/เดือน
(Date/Month)

 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics) 

จํานวนคาบ
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน
(Activities/ 

Use of Educational Media)
12 – 16  31 ต.ค. 59 – 

9 ธ.ค. 59 
 

บทที่ 5 เทคนิคการนําเสนอข้อมูล 
 
จัดทํารายงานพร้อมนําเสนอ 
ในชั้นเรียน 

18 คาบ - อ่านเนื้อหาบทเรยีนก่อนเรียน
บน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint
โปรแกรมช่วยคํานวณบน   
 iPad 
- ฝึกทักษะในชัน้เรียน 
- ทําโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 
- นักศึกษาจัดทาํรายงานตามที่
อาจารย์มอบหมาย และส่ง
รายงาน 

16 – 17 สอบไล่ปลายภาค(ระหว่าง 13 – 26 ธ.ค. 59) :   วันพุธที ่14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 

 
  เอกสารประกอบการคน้คว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากคณะผู้สอน 

- บทเรียน iBook จาก iTunes U Course ของผู้สอน 


