
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
ชื�อสถาบันอดุมศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร 

ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั�วไป 

 
1. รหัสและชื�อวชิา 001273 คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจําวนั  
             (Mathematics and Statistics in Everyday life) 
2. จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
 บรรยาย 2 ชั#วโมง, ปฏิบติัการ 2 ชั#วโมง  และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5 ชั#วโมง      
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 เป็นรายวชิาศึกษาทั#วไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
1) อาจารย ์จิรโรจน์ ตอสะสุกุล 
2) อาจารย ์ดร.รัชฎา ภทัรนิตย ์
3) อาจารย ์ดร.ทิพยว์ลัย ์ กนัทอง 
4) อาจารย ์ดร.อุมารินทร์ ปิ# นตบแต่ง 
5) อาจารย ์ดร.เบญจวรรณ สิงห์ภู่ 

5. ภาคการศึกษา/ชัKนปีที�เรียน  
ภาคการศึกษาตน้-ปลาย ชั:นปีที# 1, 2 และ 3 

6. รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน 
ไมมี่ 

7. รายวชิาที�ต้องเรียนควบคู่กัน 
ไมมี่ 

8. สถานที�เรียน 
 อาคารเรียนรวมของมหาวทิยาลยันเรศวร 
9. วนัที�จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัKงล่าสุด  
 วนัที#ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั: งล่าสุด มีนาคม 2555 
 
 



มคอ. ๓ 

 

    หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

เมื#อนิสิตเรียนรายวชิานี:แลว้ นิสิตมีความสามารถดงัต่อไปนี:    
1.1 เพื#อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
1.2 เพื#อใหผู้เ้รียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้วชิาการต่าง ๆ อยา่งกวา้ง  

ขวางไดด้ว้ยตนเอง 
1.3 เพื#อใหน้าํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวชิาที#เกี#ยวขอ้ง 
1.4 เพื#อใหผู้เ้รียนมีความรู้ที#เป็นพื:นฐานเพียงพอที#จะไปศึกษาในรายวชิาอื#นๆที#เกี#ยวขอ้งต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื#อสร้างรายวชิาศึกษาทั#วไป ใหเ้ทา่ทนักนัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและเกิดแนวคิดในการพฒันา
ตนเอง การคิดวเิคราะห์ รวมทั:งการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ นาํไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
  

หมวด 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา 
   การประยกุตว์ชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพื#อใชไ้ดจ้ริงกบัชีวติประจาํวนั เช่น การเงินการธนาคาร  
การตดัสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติเพื#อการสาํรวจและการตดัสินใจเบื:องตน้ 

The application of Mathematics and Statistics for everyday life including banking and 
financial, business and statistics for data collection and decision making. 

 
2. จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา  
     จาํนวนชั#วโมงบรรยาย        30 ชั#วโมง 
 จาํนวนชั#วโมงปฏิบติัการ       30 ชั#วโมง 
 จาํนวนชั#วโมงการศึกษาดว้ยตนเอง 75 ชั#วโมง 

 
 3. จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 3 ชั#วโมง ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งอาจารยผ์ูส้อน อาคารคณิตศาสตร์ 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
 

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
 

 
-บรรยายและ
ยกตวัอยา่ง 
  

 

-การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
-การส่งงานตรงต่อเวลา 
-การเขา้ชั:นเรียน 
-การแต่งกายถูกระเบียบ 

2. ด้านความรู้   
2.1 รู้เทา่ทนัต่อการเปลี#ยนแปลงของสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
2.2 รู้เทา่ทนัต่อการเป็นพลเมืองโลก 
2.3 รู้เทา่ทนัต่อการเปลี#ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน 
การเมือง การปกครอง 

 
-การถาม-ตอบใน 
ชั:นเรียน 
 

 
-ใหแ้บบฝึกหดัและใบงาน 
 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา   
3.1 สามารถแยกแยะ วเิคราะห์บนหลกัการและเหตุผล   
3.2 มีความคิดริเริ#มสร้างสรรค ์
3.5 มุง่ศึกษาตลอดชีวติ 

 
-แกโ้จทยปั์ญหาจาก
ตวัอยา่งสถานการณ์
จริงในชีวิตประจาํวนั 
-ทาํกิจกรรมกลุ่ม  

 
-รายงานและอภิปรายในชั:นเรียน 

4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
4.1 เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยูร่่วมกนัใน
สังคม 

 
 
-ทาํกิจกรรมกลุ่ม  
 

 
 
-นาํเสนอผลงานในรูปรายงาน 
-อภิปรายและสรุปผล 

5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
5.1 สามารถติดต่อสื#อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
5.2 วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื:อหา เพื#อสื#สาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์ พดู เขียน และปฏิสัมพนัธ์ 

 
 
-ใชโ้จทยปั์ญหาที#
เกี#ยวกบัสถิติและ
คณิตศาสตร์ 
-ฝึกปฏิบติัการ 
-ทาํกิจกรรมกลุ่ม  
 

 
 
-รายงานและอภิปรายในชั:นเรียน 
-นาํเสนอผลงานในรูปรายงาน 
-อภิปรายและสรุปผล 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.แผนการสอน 
  

สัปดาห์
ที� 

หัวข้อการสอน 
จาํนวน 
ชั�วโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน และสื�อที�ใช้  

ผ  สอน ู้    

1-2 บทที# 1 การวดัและระบบหน่วยการวดั 
- ระบบหน่วยการวดัความยาว  พื:นที#         
ปริมาตร และ นํ:าหนกัในแบบไทย 

  - ระบบหน่วยการวดัความยาว  พื:นที# 
ปริมาตร และ นํ:าหนกัในระบบแบบองักฤษ 
- ระบบหน่วยการวดัความยาว  พื:นที#   
ปริมาตร และ นํ:าหนกัในระบบแบบเมตริก 

 บรรยายและอธิบาย
แบบฝึกหดั 
ใบงานและฝึกปฏิบติัการ 

อาจารยผ์ูส้อน 

2-3 บทที# 2 พื:นที# และ ปริมาตร 
- การคาํนวณหาพื:นที#ของรูปทรงเรขาคณิต 
- การคาํนวณหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต 

 บรรยายและอธิบาย
แบบฝึกหดั 
ใบงานและฝึกปฏิบติัการ 

อาจารยผ์ูส้อน 

3-8 บทที# 3 คณิตศาสตร์การเงิน   
- การคาํนวณกาํไร  ขาดทุน และจุดคุม้ทุน 
- อตัราแลกเปลี#ยนเงินตรา 
- การคาํนวณดอกเบี:ยเชิงเดียว  
   และดอกเบี:ยทบตน้ 
- การคาํนวณส่วนลดเชิงเดียว  
   และส่วนลดทบตน้ 
- ค่าเสื#อมราคา 
- การคาํนวณภาษีเงินได ้

 บรรยายและอธิบาย
แบบฝึกหดั 
ใบงานและฝึกปฏิบติัการ 

อาจารยผ์ูส้อน 

10-12 บทที# 4 สถิติพื:นฐาน  
-ความหมายของสถิติ 
-ประชากรตวัอยา่ง  
-ค่าพารามิเตอร์ทางสถิติ 
-การจาํแนกประเภทขอ้มลู 
-การวดัแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง 
-การแสดงตาํแหน่งของขอ้มลู 
-การวดัการกระจายขอ้มลู 
-ความน่าจะเป็นเบื:องตน้   

 บรรยายและอธิบาย
แบบฝึกหดั 
ใบงานและฝึกปฏิบติัการ 

 อาจารยผ์ูส้อน 
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สัปดาห์
ที� 

หัวข้อการสอน 
จาํนวน 
ชั�วโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน และสื�อที�ใช้  

ผ  สอน ู้    

12-15 บทที# 5 การประยกุตส์ถิติสาํหรับการสาํรวจ
ความคิดเห็น 
-วิธีสาํรวจความคิดเห็น         
-เครื#องมือที#ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
-การสร้างแบบสอบถาม 
-เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
-การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 
-การประมวลผลและประยกุตใ์ชส้ถิติดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูปเบื:องตน้ 
-การกาํหนดรหสัแทนขอ้มลู 
การจดัทาํคู่มือการลงรหสั 
-การนาํเสนอขอ้มลู  
-การนาํผลการสาํรวจความคิดเห็นไปใช้
ประโยชน ์
 

20 บรรยายและอธิบาย
แบบฝึกหดั 
ใบงาน 
ฝึกปฏิบติัการยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา 

ทาํกิจกรรมกลุ่ม  
อภิปรายกลุ่ม 

 อาจารยผ์ูส้อน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมินผลนิสิต สัปดาห์ที�
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1, 2 การเขา้ชั:นเรียนและการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั:นเรียน 

1-15 10% 

3, 4,  5 แบบฝึกหดัและปฏิบติัการ 1-15 35% 
3,  5 การสอบกลางภาค 8 30%  
3,  5 การสอนปลายภาค 16 25% 
 รวม  100 % 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลกัที�ใช้ในการเรียนการสอน  
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. หลกัสถิติ , 2549. 

       รัชนี มุขแจง้ . เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์สาํหรับการเงิน , 2540  
       ศิริชยั กาญจนวสีและคณะ . การเลือกใชส้ถิติที#เหมาะสมสาํหรับการวจิยั , 2547. 
         สรชยั พิศาลบุตรและคณะ .การสร้างและประมวลผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม  , 2552. 

สัญชยั   เบี:ยมุกดา . คณิตศาสตร์ทั#วไป , 2540 
สุโขทยัธรรมาธิราช . เอกสารการสอนชุดวชิาความคิดเชิงวิเคราะห์ (Quantitative Thinking) , 2545 

 

หมวด 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 -แบบประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนิสิต 
 -สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -การสังเกตการณ์ของคณะผูส้อน 
 -ผลการเรียนของนิสิต 
3. กลไกและการปรับปรุงการสอน  
 -การประชุมเชิงปฏิบติัการอาจารยผ์ูส้อน เพื#อพฒันาการเรียนการสอน 
 -การวจิยัชั:นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̂ิของนิสิตในรายวชิา  
 -ทวนจากคะแนนสอบ และรายงานที#มอบหมาย 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 -นาํขอ้มูลที#ไดจ้ากการประเมิน ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาวางแผนเพื#อปรับปรุงคุณภาพการสอน 


