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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

University of the Thai Chamber of Commerce 

ประมวลรายวิชา (Course Outline) 

ประจําภาค (Semester) ตน ปการศึกษา (Academic Year) 2558 
 

คณะ (Faculty) บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชา (Major) ทุกสาขาวิชา 

รหัสวิชา (Course Code)  SG005   ชื่อวิชา (Course Title) คณิตศาสตรและสถิติสําหรับชีวิตประจําวัน 

จํานวนหนวยกิต (Number of Credit)    3   บรรยาย/คาบ/สัปดาห (Lecture/period/week) 3 

ปฏิบัติการ/คาบ/สัปดาห (Lab./period/week) 

อาจารยผูสอน (Instructors) อาจารยธนวรรษ เสริมพาณชิย อาจารยเชาวศิริ อินทรแกว 

 อาจารยภาสกร เกตุชาญวิทย ผศ. พัชนี ศิรตานนท 

 อาจารย ดร.ณฐัฎา สรรพศรี ผศ. สุณี ทวีสกุลวัชระ 

 อาจารยประยง มหากิตติคุณ ผศ. บุญหญิง สมราง 

 อาจารย ดร.อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี 
อาจารยนลินี  เวชวิริยกุล 
อาจารยระวีวรรณ เหล็งขยนั 
อาจารยทิฆัมพร  รอดเงิน   
อาจารย ดร.วรรณี   ลาภจินดา                   

ผศ. ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา 
รศ. ดวงพร หชัชะวณิช 
อาจารยสุนันทา คชสาร 
ผศ.สุดารัตน  อภิราชกมล 

 

สถานท่ีติดตอ (Office)        หองพักอาจารยสาขาวิชาคณติศาสตร และ สาขาวิชาสถิติประยุกต ตึก 1 ช้ัน 2 

เวลาติดตอ (Office Hours)  ตามตารางเวลาท่ีระบุไวหนาหองพักของอาจารยแตละทาน 

 วิชาบังคับกอน (Pre-requisite Course) : ไมมี 

 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) : ความสําคัญของคณิตศาสตรและสถิติ บทบาทของคณิตศาสตรและ

สถิติท่ีมีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวันและธุรกิจ การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 
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 วัตถุประสงครายวิชา (Course Objectives) เพื่อใหนกัศึกษาไดศึกษาในประเด็นดังนี ้

1. ศึกษาการใชประโยชนจาก Spreadsheet และ Applications บน iPad ชวยคํานวณทางคณิตศาสตรและ 
สถิติ 

2. ศึกษาคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาสถิติข้ันสูงซ่ึงเกี่ยวของกับการนําไปใชใน
เชิงธุรกิจ 

3. ศึกษาคณิตศาสตรและสถิติในแงมุมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในวิชาชีพ และ 
การทํางานในอนาคต 
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)  หลังจากการศึกษาจบเนื้อหาบทเรียนท่ีเกี่ยวของแลว 

นักศึกษาสามารถ 
1. ใชประโยชนจาก Applications บน iPad ไดสูงสุด ควบคูกับ การเรียนรูเพิ่มเติมจากเน้ือหาจาก iBooks 
2. อธิบายความหมายและสามารถแสดงการคํานวณอัตราสวน สัดสวน และ คารอยละ พรอมท้ังแสดง

การนําความรูในเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนมาใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวของได 
3. แสดงการแปลงหนวยในการวัดทางกายภาพ และหนวยทางการเงินได 

4. คํานวณดอกเบ้ียในระบบการเงินท่ีเกีย่วของกับชีวิตประจําวนั พรอมท้ังใชประโยชนจากฟงกชัน 

Numbers ชวยการคํานวณได 

5. อธิบายและยกตัวอยางบทบาทของสถิติในดานตางๆ ระบุ ประชากร ตัวอยาง คาพารามิเตอร และ 

คาสถิติ ของประเด็นตางๆ ได 

6. บอกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลได จําแนกชนิดของขอมูล ระดับการวัดขอมูล คาคัวแปรท่ีเปนไปได  

จากแบบสอบถาม 

7. นําเสนอขอมูลประเภทตางๆ ไดเหมาะสมกับคุณลักษณะของขอมูล ท้ังการนําเสนอในรูปแบบ 

ตารางและกราฟชนิดตางๆ  โดยใชคําส่ังจาก Application บน iPad คือ โปแกรม Numbers ได 

8. เลือกวิธีสรุปขอมูลเชิงปริมาณไดอยางเหมาะสมและคํานวณคาสรุปขอมูลปริมาณนั้นๆ ได 

9. แสดงการหาคาสรุปขอมูลปริมาณดวย Application บน iPad คือ Stats Pad ได และอธิบาย 

ผลลัพธได 
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 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     (Student – Centered Approach) 

  การบรรยาย (Lecture) 

  การฝกปฏิบัติ (Practice) 

  การอภิปราย (Discussion) 

  การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

  อ่ืนๆ (Others) (Please specify)  ใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป 
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

  ส่ือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint และ โปรแกรมสําเร็จรูป 

  ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) ไดแก Application บน iPad เชน Numbers, Stats Pad, iBooks  
 

 กิจกรรมสําหรับนักศึกษา (Student Activities) 

   การคนควาขอมูล (Data/Information Search) และนาํเสนอ (Presentation) 

   ฝกทําแบบฝกหัด     อานบทเรียนบน iBooks กอนเขาช้ันเรียน 

    ทบทวนเนื้อหาความรูจาก iBooks 

   ทําแบบทดสอบ Online 
 

 ตําราประกอบการเรียนการสอน (Tool books) 

บทเรียนบน iBooks แบบฝกทักษะ และแบบฝกหัดเพิ่มเติม วิชา SG005 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับ

ชีวิตประจําวัน โดยคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 การวัดและประเมินผล (Evaluation) 

           - ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) 

 - สอบกลางภาค (Midterm Examination)        รอยละ (percentage)   35 

 - สอบปลายภาค (Final Examination) (2.5 ช.ม.)     รอยละ (percentage)   35 

    - คะแนนเก็บในช้ันเรียน (Attendance)        รอยละ (percentage)  30 

   [กิจกรรมในช้ันเรียน ประกอบดวย รายงาน 1 ช้ิน 10 คะแนน สอบ online 8 คะแนน  

                      ในช้ันเรียน/ฝกทักษะ(การบาน) 12 คะแนน] 
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 เนื้อหารายวิชา (Course Details) 

 

ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture-Lab. Timetable) 

 

สัปดาหท่ี 
(Week 

Number) 

วันท่ี/เดือน
(Date/Month)
 

หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จํานวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use of Educational Media) 
1 – 2  17 – 28  

ส.ค. 58 
แนะนําวิชาและกิจกรรม ในช้ันเรียน 
นอกช้ันเรียน ในระหวางภาค
การศึกษา 
 
บทท่ี 1 Spreadsheet และ 
Application ชวยคํานวณทาง
คณิตศาสตรและสถิติ 

7 คาบ - อานเนื้อหาบทเรียนกอน
เรียนบน iBook และ clip 

- บรรยาย โดย PowerPoint 
- ฝกทักษะในชั้นเรียน 
- ทําโจทยแบบฝกหัดเพิ่มเพือ่
ความเขาใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

3 – 4  31 ส.ค. 58 – 
11  ก.ย. 58 

บทท่ี 2 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

8 คาบ - อานเนื้อหาบทเรียนกอน
เรียนบน iBook 

- บรรยาย โดย PowerPoint 

 - โปรแกรมชวยคํานวณบน 
iPad 
- ฝกทักษะในชั้นเรียน 
- ทําโจทยแบบฝกหัดเพิ่มเพือ่
ความเขาใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

 

 

 

 



 
มคอ.3  วิชาSG005 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับชีวิตประจําวัน 

 

วิชาการนํา จริยธรรมเดน 

-5-

ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture-Lab. Timetable) (ตอ) 

สัปดาหท่ี 
(Week 

Number) 

วันท่ี/เดือน
(Date/Month)

 

หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics) 

จํานวนคาบ
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน
(Activities/ 

Use of Educational Media)
5 – 7  14 ก.ย. 58 – 

2 ต.ค. 58 
บทท่ี 3 การเงินสวนบุคคล 9 คาบ - อานเนื้อหาบทเรียนกอน

เรียนบน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint
โปรแกรมชวยคํานวณบน 
iPad 
- ฝกทักษะในชั้นเรียน 
- ทําโจทยแบบฝกหัดเพิ่มเพือ่
ความเขาใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

8  5 – 9 ต.ค. 58   หยุดเรียน         (มหาวิทยาลัยใชสถานท่ีทบทวนความรู ใหนักเรียน ม.ปลาย) 

9 สอบกลางภาค วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น. 
10 -11 19 – 30  

ต.ค. 58 
  

 
 

บทท่ี 4 ความหมายและขอบขาย
ของสถิติ 

6 คาบ - อานเนื้อหาบทเรียนกอน
เรียนบน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint 
- ฝกทักษะในชั้นเรียนจาก
กรณีศึกษา 
- โจทยแบบฝกหัด และ
กรณีศึกษา 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 

12 - 16 2 พ.ย. 58 – 
11 ธ.ค. 58 

 

บทท่ี 5 เทคนิคการนําเสนอขอมูล
จัดทํารายงาน 

18 คาบ - อานเนื้อหาบทเรียนกอน
เรียนบน iBook 
- บรรยาย โดย PowerPoint
โปรแกรมชวยคํานวณบน   
 iPad 
- ฝกทักษะในชั้นเรียน 
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สัปดาหท่ี 
(Week 

Number) 

วันท่ี/เดือน
(Date/Month)

 

หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics) 

จํานวนคาบ
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน
(Activities/ 

Use of Educational Media)
- ทําโจทยแบบฝกหัดเพิ่มเพือ่
ความเขาใจหลังเรียน 
- แบบทดสอบ online 
- ซักถาม-ตอบคําถาม 
- นักศึกษาจดัทํารายงานตามท่ี
อาจารยมอบหมาย และสง
รายงาน 

16-17 สอบไลปลายภาค วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
 

  เอกสารประกอบการคนควาและอางอิง (Reference Materials) 

 ดูการอางอิงจากแตละบท และบทเรียนจาก iTunes U Course 


