
เค้าโครงการสอน  (Course  Syllabus)   
สาขาวิชา   สถิติประยุกต์            คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รหัสวิชา   4111704             ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์รัชนีกร  ทบประดิษฐ์ 
ชื่อวิชา    คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร ์              ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564 
หน่วยกิต  3(3-0-6) 

 
1.  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)   
      ระบบเลขฐาน  ตรรกวิทยา  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันส าหรับ  
ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร  อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์  อนุกรมอนันต์  พีชคณิต
บูลีน  การเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล  การจัดล าดับและการจัดหมู่   ความน่าจะเป็นเบื้องต้น       
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบเลขฐาน  
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกวิทยา 

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชันส าหรบั 

ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร 
   5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนพุันธ์และการประยุกต ์

6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปริพันธ์และการประยุกต ์
 7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนกุรมอนันต์   
 8. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพีชคณิตบลูนี 

9. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น พร้อมทัง้การเกบ็รวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูล   

10. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดล าดับและการจัดหมู่   ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น       
 
3. ก าหนดการสอนและกิจกรรมหรือวิธีการสอน 

เรื่อง/บทท่ี เน้ือหา/หัวข้อ ครั้งท่ีสอน 
บทท่ี 1 ระบบเลขฐาน  1. ระบบเลขฐาน  

 2. การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข 
 3. การกระท าทางคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล 
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3. ก าหนดการสอนและกิจกรรมหรือวิธีการสอน (ต่อ) 
เรื่อง/บทท่ี เน้ือหา/หัวข้อ ครั้งท่ีสอน 

บทท่ี 2 ตรรกวิทยา 1. ความหมายและชนิดของประพจน์  
2. ค่าความจริงของประพจน์ทีเ่กิดจากการเช่ือมประพจน ์
3. การสร้างตารางค่าความจรงิ 
4. ประพจน์ทีส่มมลูกัน 
5. สัจนิรันดร์  
6. การอ้างเหตผุล 

2-3 

บทท่ี 3 ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน 

1. คู่อันดับ  
2. ผลคูณคาร์ทเีชียน 
3. ความสัมพันธ์ 
4. ฟังก์ชัน 
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บทท่ี 4 ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

1. ลิมิตของฟงัก์ชัน 
2. ลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนันต ์
3. ความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน 

5-6 

บทท่ี 5 อนุพันธ์และการ
ประยุกต ์

 1. ความหมายของอนุพันธ์ 
 2. การหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชัน 
 3. การประยกุต์อนุพันธ์ 

7-8 

สอบกลางภาคตามตารางมหาวิทยาลัย  
บทท่ี 6 ปรพิันธ์และการ
ประยุกต ์

  1. ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต 
  2. ปริพันธ์จ ากัดเขต 
  3. การประยุกต์ของปรพิันธ์ 

10-12 

บทท่ี 7 อนุกรมอนันต์   1. ล าดับ 
2. ผลบวกของอนุกรมอนันต ์
3. การลู่เข้าของอนกุรม 

13 

บทท่ี 8 พีชคณิตบูลีน  1. สมการลอจิก 
2. ตารางค่าความจริงและลอจกิเกต 
3. การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก 

14 

บทท่ี 9 สถิติเบื้องต้น  
การเกบ็รวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูล 

1. ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบือ้งต้น 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3. การน าเสนอข้อมลู 

15 

บทท่ี 10 การจัดล าดับและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น   

1. การจัดล าดับ 
2. การจัดหมู่    
3. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
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สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัย 
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4. กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 1. เข้าฟังบรรยายในช้ันเรียน/ค้นคว้าและท าแบบฝึกหัดส่งตามเวลาทีก่ าหนด 
 2. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายในเนื้อหารายวิชา 
 3. อภิปรายและซักถาม พร้อมตอบปัญหาหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
 
5. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 65 คะแนน 
  -  คะแนนส่งแบบฝึกหัด  15    คะแนน 
  -  เข้าช้ันเรียน   10    คะแนน 
                     -  น าเสนองาน                        10    คะแนน 
  -  สอบกลางภาค   30    คะแนน 
 2. คะแนนสอบภาคปลาย  35 คะแนน 
                           รวม         100     คะแนน 
 
6. เอกสารท่ีใช้ประกอบการสอน (Text Books) 
          -  กัลยา  วานิชย์บัญชา, หลักสถิติ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 7, 
         2552 (488). 
          -  คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์, แคลคูลัส 1, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.   
          -  ฝ่ายต าราวิชาการคอมพิวเตอร,์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2557. 
          -  พรพิศ ยิ้มประยูร, หลักคณิตศาสตร์, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์  
                  พิมพ์ครั้งที ่1, 2556. 
          -  เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์ และคณะ, แคลคูลัส 1, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครัง้ที่ 5, 2553. 
          -  มิ่งขวัญ  เหรียญประยูร, ความน่าจะเป็นและสถิติ, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ,ี 2542. 
          -  วรรณี  ธรรมโชติ, เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1, กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ,์ 2545. 
 -  วรรณา  ไชยวิโน, แคลคูลัส 2, กรงุเทพฯ : ศูนย์ส่งเสรมิวิชาการ, พิมพ์ครัง้ที่ 1, 2545. 
          -  อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์, คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร,์ กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์มหาวิทยาลัย           
                  ธรรมศาสตร,์ พิมพ์ครั้งที่ 1, 2557. 
 
7. สถานท่ีพบอาจารย์ผู้สอนหรือการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 ห้องพกั 515 หรือโทรศัพท์ติดต่อ 085-6434574 


