
 
ขอ้ตกลงรายวชิา 206100 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 
 

ชือ่กระบวนวชิา: 206100 Mathematics in Everyday Life (คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั) 
 

ผูส้อน: อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่  
1. อ.ดร.อตชิาต เกตตะพันธุ ์ หอ้งพัก MB 2304   เบอรโ์ทร (053)94-3327 ตอ่ 127 
2. อ.ดร.ณัฐวชัร ์สนธชิยั  หอ้งพัก MB 2308A  เบอรโ์ทร (053)94-3327 ตอ่ 145 
3. ผศ.ดร.ณัฐกร สคุันธมาลา หอ้งพัก MB 2102   เบอรโ์ทร (053)94-3327 ตอ่ 109 
4. อ.ดร. นราวด ีณ น่าน  หอ้งพัก MB 2105   เบอรโ์ทร (053)94-3327 ตอ่ 112 
5. อ.ดร. วรรณศริ ิวรรณสทิธิ ์ หอ้งพักอาจารยช์ัน้ 2 ตกึคณติศาสตร ์

 

วนัเวลาทีส่อน:  
ตอนที ่1 จันทรแ์ละพฤหัสบด ีเวลา 09.30-11.00 น. หอ้ง SCB 1100 (อ.ณัฐวชัร,์ อ.ณัฐกร, อ.นราวด)ี 
ตอนที ่2 จันทรแ์ละพฤหัสบด ีเวลา 13.00-14.30 น. หอ้ง SCB 2100 (อ.อตชิาต, อ.ณัฐกร, อ.นราวด)ี 
ตอนที ่801 อังคาร  เวลา 16.30-19.30 น. หอ้ง BAB1322 (อ.วรรณศริ,ิ อ.ณัฐวชัร,์ อ.นราวด,ี อ.ณัฐกร) 
ตอนที ่802 พธุ  เวลา 16.30-19.30 น. หอ้ง SB1122   (อ.วรรณศริ,ิ อ.ณัฐวชัร,์ อ.นราวด,ี อ.ณัฐกร) 
ตอนที ่803 อังคาร  เวลา 16.30-19.30 น. หอ้ง BAB1333 (อ.ณัฐวชัร,์ อ.วรรณศริ,ิ อ.ณัฐกร, อ.นราวด)ี 
ตอนที ่804 พธุ  เวลา 16.30-19.30 น. หอ้ง LB1403   (อ.ณัฐวชัร,์ อ.วรรณศริ,ิ อ.ณัฐกร, อ.นราวด)ี 
 

Office Hours: นักศกึษาสามารถนัดพบนอกเวลาเรยีนตามทีต่กลงกับผูส้อน 
 

เว็บไซตก์ระบวนวชิา: http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/206100.htm หรอื 
www.atichart.com/206100.htm (ส าหรับขอ้มลูทกุอยา่ง เชน่ ขอ้ตกลงรายวชิา เอกสารประกอบการ
เรยีนการสอน หอ้งสอบ และคะแนนสอบ เป็นตน้) 
 

Facebook Group ของรายวชิา: Math100 2/2557 
 

สดัสว่นการใหค้ะแนน: 
1. คะแนนสอบยอ่ยกอ่นสอบกลางภาค (Quiz) 10 % (เนือ้หาบทที ่1-4) 
2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)       40 % (เนือ้หาบทที ่1-4) 
3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)   50 % (เนือ้หาบทที ่5-8) 

 

สอบกลางภาค: วนัเสารท์ี ่  7 มนีาคม 2558      เวลา 12.00-15.00 น. 
 

สอบปลายภาค:  วนัพธุที ่       13 พฤษภาคม 2558    เวลา 15.30-18.30 น. 
 
หมายเหต:ุ  

1. นักศกึษาตอ้งตรวจสอบใหช้ดัวา่ เวลาเรยีนและเวลาสอบในรายวชิานี้ไมต่รงกับรายวชิาอืน่ ภายใน
สปัดาหแ์รกของการเรยีนการสอบ 

2. นักศกึษาควรแตง่กายชดุนักศกึษาถกูตอ้งตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยในการเขา้หอ้งเรยีนและ
หอ้งสอบ ในกรณีทีนั่กศกึษาไมแ่ตง่ชดุนักศกึษามาสอบผูค้มุสอบมสีทิธไิมใ่หนั้กศกึษาเขา้สอบ 
และในกรณีทีผ่อ่นผันใหเ้ขา้สอบไดจ้ะมกีารหักคะแนนสอบดว้ย  

3. นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้สอบยอ่ย(Quiz)ในหอ้งเรยีน จะขอสอบซอ่มไมไ่ด ้ยกเวน้แตม่กีารสง่ใบลา
ป่วย(โดยใชใ้บรับรองแพทย)์ หรอืใบลาในการรว่มกจิกรรมระดับคณะหรอืมหาวทิยาลัย(พรอ้ม
ลายเซ็นจากผูบ้รหิาร)ใหผู้ส้อน 

 

หนงัสอือา้งองิ: 
1. Robert Blitzer, Thinking Mathematically, 3rd ed., Pearson Education, 2005. 
2. สมัย ยอดอนิท ์และคณะ, งานวจิยัเชงิคณุภาพ เร ือ่งการเป็นหรอืไมเ่ป็นปีอธกิมาสของปฏทินิ

จนัทรคตไิทย ปี พ.ศ. 2555, พมิพค์รัง้ที ่1, คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ พ.ศ. 
2555 

3. ลอย ชนุพงษ์ทอง, ปฏทินิไทยเชงิดาราศาสตร ์และคณิตศาสตร,์ พมิพค์รัง้ที ่1, รัฐยาการ
พมิพ,์ พ.ศ. 2550 

http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/
http://www.atichart.com/206100.htm


เน้ือหากระบวนวิชา 206100 
1. การแกโ้จทยปั์ญหาและการคดิเชงิวพิากษ์     
 1.1 การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 
 1.2 การประมาณคา่และกราฟ 
 1.3 การแกโ้จทยปั์ญหา 
2. เซตและการประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั    
 2.1 แนวคดิของเซต 
 2.2 แผนภาพเวนน์และเซตยอ่ย 
 2.3 แผนภาพเวนน์และการด าเนินการของเซต 
 2.4 แผนภาพเวนน์และการด าเนินการของเซตสามเซต 
 2.5 การประยุกต์ 
3. ตรรกศาสตรแ์ละการประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั    
 3.1 ขอ้ความ นิเสธ และขอ้ความบ่งปรมิาณ 
 3.2 ค าเชื่อมประพจน์ 
 3.3 ตารางคา่ความจรงิส าหรบัขอ้ความ 
 3.4 ประพจน์ทีส่มมลูกนั และกฎเดอมอรแ์กน 
 3.5 ตารางคา่ความจรงิส าหรบัการอา้งเหตุผล 
 3.6 แผนภาพออยเลอรส์ าหรบัการอา้งเหตุผล 
4. คณิตศาสตรก์บัอารยธรรม       
 4.1 ปฏทินิสรุยิคต ิปฏทินิจนัทรคติ และปฏทินิดาว 
 4.2 ปฏทินิจนัทรคตไิทย 

4.3 ปฏทินิสากล 
4.4 ประเดน็ทีน่่าสนใจ เช่น การสรา้งก าแพงเมอืงเชยีงใหม่ 

5. จ านวนและการค านวณ       
 5.1 ระบบฮนิดู-อารบกิทีใ่ช้ในปัจจุบนั และระบบต าแหน่งยุคก่อน 
 5.2 ฐานเลขและระบบต าแหน่ง 
 5.3 การค านวณระบบต าแหน่ง 
 5.4 ระบบการคณานบัยุคก่อน 
 5.5 การประยุกตใ์ชเ้ลขฐานในชวีติประจ าวนั 
6. ระบบจ านวนจรงิและการประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั    
 6.1 บทน าสูจ่ านวน จ านวนเฉพาะ และจ านวนประกอบ 
 6.2 จ านวนเตม็ และอนัดบัของการด าเนินการ 
 6.3 จ านวนตรรกยะ 
 6.4 จ านวนอตรรกยะ 
 6.5 จ านวนจรงิและสมบตัขิองจ านวนจรงิ 
 6.6 เลขชีก้ าลงัและสญักรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
 6.7 ล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต 
 6.8 การค านวณดว้ยเครื่องคดิเลข 
7. คณิตศาสตรส์ าหรบัผูบ้รโิภคและการจดัการทางการเงนิ   
 7.1 เปอรเ์ซน็ต์ 
 7.2 ดอกเบีย้เชงิเดีย่ว 
 7.3 ดอกเบีย้ทบตน้ 
 7.4 การซือ้ผอ่นสง่ 
8. การวดัในชวีติประจ าวนั      
 8.1 การวดัความยาว 
 8.2 การวดัพืน้ทีแ่ละปรมิาตร 
 8.3 การวดัน ้าหนักและอุณหภูม ิ


