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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
4111101
หลักสถิติ
(Principles of Statistics)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3(3-0-6) หน่วย ต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร.เกรียง กิจบารุงรัตน์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานทางสถิติ สามารถนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นได้
2) เพื่อให้นักศึกษานาความรูเ้ กีย่ วกับสถิตไิ ปใช้ในชีวติ ประจาวันและในการทางานได้
3) เพื่อใช้เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานสาหรับการศึกษาสถิตขิ นั ้ สูง และประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิชาหลักสถิติ และการนาหลักสถิตมิ าประยุกต์
มาในการวางแผน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตัดสินใจ การพยากรณ์ ทีจ่ ะนามาใช้ ในปญั หาที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลทางธุรกิจทีเ่ กิดในแต่ละวันของหน่วยงาน องค์กรภาคธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีแ่ ปรเปลีย่ นไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความหมายของหลักสถิติ สถิตทิ ่ใี ช้ในชีวติ ประจาวัน ศึกษาระเบียบวิธที างสถิติ การสุ่มตัวอย่าง
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ นและค่า
คาดหวัง ของตัว แปรสุ่ม การแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบไม่ต่ อเนื่ องและแบบต่ อ เนื่ อ ง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /ง น
การศึกษาด้วยตนเอง
น
งน
45
สอนเสริมตามความ ไม่มกี ารปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง
่
(ทฤษฎี 3 ชัวโมง
่
เฉพาะราย
ห
ต่อสัปดาห์)
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1
ห (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)

2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

มคอ.3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1. คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
 (2) มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
 (3) มีภาวะผูน
้ า ผูต้ าม ทางานเป็ นทีม
 (4) เคารพสิทธิ/รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ
้ ่นื
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
 (6) วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วช
ิ าชีพ
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2. วิ ธีการสอน
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ลูกฝงั ให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั แต่งกายตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ปลูกฝงั และให้นกั ศึกษาตระหนักในเรือ่ งการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและในการทากิจกรรม
ทีก่ าหนด
(3) ทากิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
(4) สร้างต้นแบบทีด่ เี ป็ นตัวอย่าง โดยเฉพาะอาจารย์ผสู้ อนต้องเป็ นต้นแบบ
(5) ยกย่องเชิดชูเกียรตินกั ศึกษาทีท่ าความดี เสียสละ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
(6) บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ยกตัวอย่างการคิดลักษณะ
ต่างๆ อันเป็ นการคิดทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากจริยธรรมทีด่ ี
(7) เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ
(8) มอบหมายงานให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกาหนดบทบาทสมมุติ
1.3. วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมทีก่ าหนด
(2) ประเมินจากการมีวนิ ยั ในเรือ่ งการแต่งกายตามระเบียบการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากการทางานเป็ นทีมและรายงาน
ผลงาน
(4) ประเมินจากจานวนนักศึกษาทีไ่ ม่ทุจริตในการสอบ
(5) ประเมินผลจากการกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) ประเมินจากการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

มคอ.3

2. ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รบั
 (1) รู/้ เข้าใจหลักการทฤษฏีทส
่ี าคัญของเนื้อหา
ั หา อธิบาย ประยุกต์ ความรูท้ กั ษะ
 (2) วิเคราะห์ปญ
 (3) วิเคราะห์ ออกแบบ ดาเนินการ ปรับปรุง
 (4) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของวิชาการ
 (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
 (6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของรายวิชาทีศ
่ กึ ษา
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์
 (8) บูรณาการความรูใ้ นทีศ
่ กึ ษากับความรู้
2.2. วิ ธีการสอน
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบ
(2) จัดกิจกรรมปฏิบตั ฝิ ึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ
(3) วิเคราะห์กรณีศกึ ษา สถานการณ์จาลอง หรือบทบาทสมมติ
(4) ดูวดิ ทิ ศั น์ประกอบการเรียน
(5) มอบหมายงานและกิจกรรมทัง้ เดีย่ ว และกลุ่ม พร้อมนาเสนอ
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกการคิดวิเคราะห์
(7) อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู้ อนตัง้ คาถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
(8) มอบหมายงานให้อ่าน และศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสารอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่างๆ
2.3. วิ ธีการประเมิ นผล
(1) การทดสอบย่อยทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ ลอดระยะเวลาในแต่ละภาคเรียน
(2) มีการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินผลจากการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและการรายงานหรือการนาเสนอ โดยนักศึกษา
เป็ นผูค้ น้ คว้าจัดทาขึน้
(4) ประเมินจากผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการนาเสนอ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
 (2) สืบค้น/ตีความ /ประเมินสารสนเทศ เพือ
่ ใช้แก้ไขปญั หา
ั หา/ความต้องการ
 (3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ /สรุปประเด็นปญ
 (4) ประยุกต์ความรูแ
้ ละทักษะในการแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
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3.2. วิ ธีการสอน
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนทีฝ่ ึกทักษะการคิด ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ฯลฯ
(2) มอบหมายให้นกั ศึกษาวางแผนแก้ปญั หาจากสถานการณ์ทก่ี าหนด จากสถานการณ์จริง จาก
ข่าวสาร และจากสถานการณ์จาลอง
(3) มอบหมายงานให้อ่าน และศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่างๆ
3.3. วิ ธีการประเมิ นผล
(1) การเขียนรายงาน/แบบฝึกหัด/การบ้าน ของนักศึกษา
(2) การนาเสนอผลงาน / ส่งงาน
(3) การมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์งานหรือสถานการณ์สมมติ
(4) การใช้ขอ้ สอบหรือแบบฝึกหัดทีใ่ ห้นกั ศึกษาคิดแก้ปญั หาในการทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สือ
่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ั หาสถานการณ์ต่างๆ
 (2) ให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปญ
 (3) ใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน
้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและงานกลุ่ม
 (5) เป็ นผูร้ เิ ริม
่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูข
้ องตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
4.2. วิ ธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานทัง้ รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม/งานที่ต้องมีปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา เคราะห์สถานการณ์จาลอง
บทบาทสมมติ เป็ นต้น
(2) การเรียนการสอนทีส่ อดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ฯลฯ
4.3. วิ ธีการประเมิ นผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม การทางานเป็ นทีม
(2) รายงานทีน่ าเสนอ / แบบฝึกหัดหรือการบ้านทีน่ าส่ง
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(4) ประเมินตนเอง และเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทก
ั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ
ั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อ
 (2) แนะนาประเด็นการแก้ปญ
ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สือ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2.วิ ธีการสอน
(1) จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ และเน้นการฝึ กทักษะการสือ่ สารทัง้ การพูด การ
ฟงั การเขียน ระหว่างผูเ้ รียน ผูส้ อน
(2) จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการคิดด้านตัวเลข โดยใช้ลกั ษณะการคิดคล่องและคิดหลากหลาย
โดยจากัดเวลา ฝึกทาโจทย์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและโจทย์กระบวนการตัดสินใจ
(3) มอบหมายให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ และนาเสนอ
โดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3.วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
(2) ทักษะการเขียนรายงาน / ทาแบบฝึกหัด / การบ้าน
(3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งอ้างอิงข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
(4) การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
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หมวดที่ 5

น

น

น

1. แผนการสอน
สัปดาห์
1

2

3

จานวน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชม.
3
- อาจารย์ชแ้ี จงลักษณะการเรียนการสอน และ
ดร.เกรียง
 แนะนารายวิชา
การประเมินผล
 ข้อตกลงการเรียนการสอน
-อาจารย์ชแ้ี จงการทารายงาน การทาการบ้าน
 แนวการวัดผลและประเมินผล
และการทาแบบทดสอบย่อยท้ายบทแต่ละบท
 บทที่ 1ข้อมูลและความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสถิติ
- อาจารย์บรรยายเนื้อหาบทที่ 1 ตาม
 ความหมายของสถิติ ข้อมูลทางสถิติ ขัน้ ตอน
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
ดาเนินการทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
- เอกสารประกอบการสอน
การสุม่ ตัวอย่าง
-บทที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
3
1.อาจารย์บรรยายการวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง ดร.เกรียง
การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง
3 ชนิด ได้แก่ ค่าเฉลีย่ มัธยฐาน และฐานนิยม
พร้อมยกตัวอย่าง
2. อาจารย์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่า
กลางทัง้ 3 ชนิด
3. นักศึกษาหัดทาตัวอย่างในชัน้ เรียน
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 2 (ต่อ)
3
1. นักศึกษาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณทีเ่ ก็บรวบรวม ดร.เกรียง
การวัดตาแหน่งของข้อมูล และ
มาให้อาจารย์ดู
การวัดการกระจาย
2. อาจารย์บรรยายการวัดตาแหน่งข้อมูลแบบ
เปอร์เซนไทล์ทงั ้ 2 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
3. อาจารย์เปรียบเทียบแบบอื่นให้นกั ศึกษาดู
พร้อมกับกาหนดให้นกั ศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
4. อาจารย์บรรยายการวัดการกระจายของข้อมูล
ทีน่ ิยมใช้คอื ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ความแปรปรวน ทัง้ 2 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
5. นักศึกษาหัดทาตัวอย่างในชัน้ เรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
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4

-บทที่ 3 ความน่าจะเป็ น หลักการนับเบือ้ งต้น
วิธเี รียงสับเปลีย่ น วิธจี ดั หมู่
ความน่าจะเป็นเบือ้ งต้น

3

5

-บทที3่ (ต่อ) ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
ความน่าจะเป็นแบบมีเงือ่ นไข
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อสิ ระ

3

6

-บทที3่ (ต่อ) ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
อิสระ กฎของเบย์
-บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปร
สุม่
ตัวแปรสุม่ และชนิดของตัวแปรสุม่
การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่าจะเป็ นของตัวแปรสุม่ ไม่ต่อเนื่อง

3
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6. อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 2 กาหนดส่งคือ
สัปดาห์ถดั ไป
7. ท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทาแบบทดสอบย่อยหัวข้อ
บทที่ 2 โดยแสดงวิธที าอย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
1. อาจารย์บรรยายวิธเี รียงสับเปลีย่ น และวิธจี ดั ดร.เกรียง
หมู่ และเปรียบเทียบทัง้ 2 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
2. อาจารย์อธิบายความน่าจะเป็ นเบือ้ งต้น แล้ว
สรุปคุณสมบัตขิ องความน่าเป็ น
3. นักศึกษาหัดทาตัวอย่างในชัน้ เรียน
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
1. อาจารย์บรรยายความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ดร.เกรียง
และความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
พร้อมยกตัวอย่าง
2. อาจารย์บรรยายความน่าจะเป็ นแบบมีเงือ่ นไข
และความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์อสิ ระ พร้อม
ยกตัวอย่าง
4.นักศึกษาหัดทาตัวอย่างในชัน้ เรียน
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
1. อาจารย์อธิบายกฎของเบย์ พร้อมยกตัวอย่าง ดร.เกรียง
2. อาจารย์อธิบายตัวแปรสุม่ พร้อมยกตัวอย่าง
3. อาจารย์อธิบายการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัวแปรสุม่ พร้อมยกตัวอย่าง
4. อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 3 กาหนดส่งคือ
สัปดาห์ถดั ไปและท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทา
แบบทดสอบย่อยหัวข้อบทที่ 3 โดยแสดงวิธที า
อย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
8
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สัปดาห์
7

8

9

มคอ.3

จานวน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชม.
-บทที่ 4 ค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัว
3
1. อาจารย์อธิบายค่าคาดหวังและความแปรปรวน ดร.เกรียง
แปรสุม่ ชนิดไม่ต่อเนื่อง
ของตัวแปรสุม่ ชนิดไม่ต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่าง
2. อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 4 กาหนดส่งคือ
สัปดาห์ถดั ไป
3. ท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทาแบบทดสอบย่อยหัวข้อ
บทที่ 4 โดยแสดงวิธที าอย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่
3
1. อาจารย์อธิบายการแจกแจงทวินาม พร้อมยก ดร.เกรียง
ต่อเนื่องได้แก่ การแจกแจงทวินาม การแจกแจง
ตัวอย่าง
ไฮเปอร์จอิ อเมตริก การแจกแจงปวั ซอง
2. อาจารย์อธิบายการแจกแจงไฮเปอร์จอิ อเมตริก
พร้อมยกตัวอย่าง
3. อาจารย์อธิบายการแจกแจงปวั ซอง พร้อมยก
ตัวอย่าง
4. อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 5 กาหนดส่งคือ
สัปดาห์ถดั ไป
6. ท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทาแบบทดสอบย่อยหัวข้อ
บทที่ 5 โดยแสดงวิธที าอย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบปกติ
3
1. อาจารย์อธิบายลักษณะการแจกแจงความ
ดร.เกรียง
ลักษณะของการแจกแจงปกติ พืน้ ทีใ่ ต้โค้ง
น่าจะเป็ นแบบปกติ และแบบปกติมาตรฐาน
ความน่าจะเป็นและตารางการแจกแจงปกติ
2. อาจารย์อธิบายการเปิดตารางการแจกแจง
มาตรฐาน
ปกติมาตรฐาน พร้อมยกตัวอย่างแบบต่าง ๆ
3.นักศึกษาทาแบบทดสอบย่อยหัวข้อบทที่ 6
โดยแสดงวิธที าอย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
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สัปดาห์
10

11

12

13
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จานวน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชม.
-บทที่ 6 (ต่อ)
3
1.อาจารย์อธิบายลักษณะการแจกแจงความน่าจะ
การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
เป็ นแบบปกติมาตรฐาน
2.อาจารย์กาหนดโจทย์ แล้วแสดงวิธกี ารหาค่า
ความน่าจะเป็นและสังการบ้
่
านบทที่ 6 กาหนดส่ง
คือสัปดาห์ถดั ไป พร้อมยกตัวอย่าง
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์
3
1. อาจารย์อธิบายวิธปี ระมาณค่าประชากร
วิธปี ระมาณค่าประชากร การประมาณค่าแบบ
2. อาจารย์อธิบายวิธปี ระมาณค่าแบบจุดกรณี
จุด การประมาณค่าแบบจุดกรณีประชากรเดียว
ประชากรเดียว
3.อาจารย์อธิบายการประมาณค่าแบบช่วง และ
การประมาณค่าเฉลีย่ ประชากรเดียวแบบช่วง
พร้อมยกตัวอย่าง
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 7 (ต่อ)
3
1. อาจารย์อธิบายการประมาณค่าสัดส่วน
การประมาณค่าแบบช่วง
ประชากรเดียว พร้อมยกตัวอย่าง
การประมาณค่าแบบช่วงกรณีประชากรเดียว
2. อาจารย์อธิบายการประมาณค่าความ
แปรปรวนประชากรเดียว พร้อมยกตัวอย่าง
3. อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 7 กาหนดส่งสัปดาห์
ถัดไป ท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทาแบบทดสอบย่อย
หัวข้อบทที่ 7 โดยแสดงวิธที าอย่างละเอียด
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
-บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
กระบวนการและขัน้ ตอนการทดสอสมมติฐาน
1.กระบวนการและขัน้ ตอนการทดสอสมมติฐาน
การทดสอบค่าเฉลีย่ ประชากร 1 กลุ่ม
2.อาจารย์อธิบายการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่
ประชากรเดียว พร้อมยกตัวอย่าง
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
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ดร.เกรียง

ดร.เกรียง
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สัปดาห์
14

15

16
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จานวน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชม.
-บทที่ 8 (ต่อ)
3
1. อาจารย์อธิบายการทดสอบสมมติฐานค่า
ดร.เกรียง
การทดสอบค่าสัดส่วนประชากร 1 กลุ่ม
สัดส่วนประชากรเดียว พร้อมยกตัวอย่าง
การทดสอบค่าความแปรปรวนประชากร 1 กลุ่ม
2. อาจารย์อธิบายการทดสอบสมมติฐานค่าความ
การทดสอบพารามิเตอร์ 2 ประชากรทีเ่ ป็น
แปรปรวนประชากรเดียว พร้อมยกตัวอย่าง
อิสระกัน
3.อาจารย์อธิบายการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่
2 ประชากรทีเ่ ป็ นอิสระกัน พร้อมยกตัวอย่าง
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
-บทที่ 8 (ต่อ)
1.อาจารย์อธิบายการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่
ดร.เกรียง
การทดสอบพารามิเตอร์ 2 ประชากรทีไ่ ม่เป็ น
2 ประชากรทีไ่ ม่เป็ นอิสระกันพร้อมยกตัวอย่าง
อิสระกัน
2.อาจารย์สงการบ้
ั่
านบทที่ 8 กาหนดส่งสัปดาห์
ทบทวนก่อนสอบ
ก่อนสอบปลายภาค ท้ายชัวโมงนั
่
กศึกษาทาแบบ
ทดสอบย่อยหัวข้อบทที่ 8 โดยแสดงวิธที าอย่าง
ละเอียด
3.อาจารย์ทบทวนก่อนสอบ
สือ่ ทีใ่ ช้ : - PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
สอบปลายภาค
หัวข้อ/รายละเอียด
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2.

น

น

น
ผลการ
เรียนรู้

กิ จกรรมที่
1. สอบ

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2,
2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 4.4,
4.6, 5.1, 5.2
2. การนาเสนองานที่ 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7,
ได้รบั มอบหมาย/ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
แบบฝึกหัด/
2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2,
การบ้าน/ การ
3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3,
วิเคราะห์
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2,
สถานการณ์/
5.3, 5.4
กรณีศกึ ษา
3. จิตพิสยั
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4

วิ ธีการประเมิ น
- สอบระหว่างภาค/กลางภาค
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
8, 9,
16

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล
30%
40%

- การทารายงาน/นาเสนอ
รายงาน/แบบฝึกหัด/การบ้าน
- การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

- การทางานรายบุคคล/กลุ่ม
- การมีสว่ นร่วมในการตอบ
คาถาม/ อภิปราย/ เสนอความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
- การเข้าชัน้ เรียน
- การรักษากฎระเบียบ
- บุคลิกภาพ

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6

น

น

1. เอกสารและตาราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (หนังสืออ่านเพิ่ มเติ ม)
1) หลักสถิต,ิ ภาควิชาสถิต,ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ความน่าจะเป็นและสถิต,ิ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) มัลลิกา บุนนาคและคณะ , สถิต,ิ ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,หลักสถิต,ิ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 ประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการสอน
ทางเว็บไซต์ ได้แก่ แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอนดังนี้
- การสังเกตการสอนของผูเ้ กีย่ วข้อง
- ประเมินจากผลการประเมินผูส้ อนและผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการสอบของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รบั ผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และสรรหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการเรียนรูใ้ น
รายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึก ษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
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