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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
316202 สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร สาขาวิชาสถิติ ประเภทของรายวิชา วิชาใหบริการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว ธิดาเดียว มยุรสี วรรค
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว ธิดาเดียว มยุรสี วรรค

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3
ผูชว ยศาสตราจารย วศ.ด.
วิศวกรรมอุตสาหการ
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด.
วิศวกรรมอุตสาหการ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2011-06-01

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสถิติ ขอบขายของสถิติ ขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
การแปลผล และประโยชนของการนําสถิตไิ ปใชในการวางแผนและตัดสินใจได 2.
เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตนได เชน percentiles, quartiles, การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง,
การวัดการกระจาย 3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชเทคนิคการนับคํานวณหาจํานวนวิธี
และคํานวณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณตางๆ ที่สนใจได 4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม ตัวอยางสุม และการแจกแจงของตัวสถิติ 5.
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประมาณคาพารามิเตอรทสี่ ําคัญได ทําการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติได 6.
เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนกได 7.
เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายได 8.
เพื่อใหนักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย มีความซื่อสัตย และรับผิดชอบตอหนาที่ทไี่ ดรบั มอบหมาย 9.
เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาดานวิชาการ 10.
เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห
และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแสวงหาความรูด วยตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาที่เรียนเหมาะสมสําหรับนักศึกษาตางสาขาวิชา

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและขอบขายของสถิติ ขอมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรเชิงสุม
การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสน

Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, random variable,
probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, analysis of variance,
categorical data analysis, linear regression and correlation.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
วิธีการสอน
(1) บรรยาย และใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
(2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(3) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง เรือ่ งการใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
การมีวินัยเรื่องการตรงตอเวลา

3

(4) กําหนดใหมีการสงงานและการบานตามเวลาที่กําหนด
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนทางดานคุณธรรม จริยธรรม
การมีสมั มาคารวะตออาจารย
(2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
และสงงานตามกําหนดเวลา

2. ความรู
1

2

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในรายวิชานี้
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในรายวิชานี้
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหา ยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาเพิ่มเติม
(2) ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนและการบาน

3

(3) บรรยายแสดงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
และการแปลผลในบางเนื้อหาที่มคี วามเกี่ยวของ
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(2) เก็บคะแนนการทําแบบฝกในชั้นเรียน และการบาน

3. ทักษะทางปญญา
1

2
3

ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค
วิธีการสอน
(1) มอบหมายงาน การบาน ฝกตอบปญหาในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นตอปญหา
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(2) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(3) เก็บคะแนนการทําแบบฝกในชั้นเรียน และการบาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1
2

3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหา ยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาเพิม่ เติม
(2) มอบหมายใหทําแบบฝกหัดเปนกลุมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) เก็บคะแนนการทําแบบฝกในชั้นเรียน และการบาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
เพื่อประโยชนใน การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได
วิธีการสอน
(1) บรรยายการใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล และการแปลผล

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาเพิ่มเติม
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการแสวงหาความรูด วยตนเอง
3

(3) มอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแปลผล
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(2) เก็บคะแนนการบาน

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการ
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วิธีการประเมิน รย
นชั่
า บทและหัวขอ
รสอน
อน
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1 1. สถิติเบื้องตน
3
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
1.1
เพื่อใหนักศึกษารูวิธีการจัดการเรีย 2. ขอซักถาม 3.
Powe ประเมินผลจาก าเดี
ความหมายของสถิติ
นการสอนในรายวิชานี้
การแสดงความคิดเห็นข r
พฤติกรรมที่แสด ยว
1.2
การประเมินผลการเรียนรู
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ขอบขายของสถิติ
รูจักเอกสารและแหลงเรียนรูตางๆ
2. ทางดานคุณธรร รีส
1.3
2.
เอกสา ม จริยธรรม วร
ศัพทพื้นฐานที่ควรท
เพื่อใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิ
รประ การมีสมั มาคารว รค
ราบ 1.4
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ขอมูลสถิติและระดับ
มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสัง
ารสอ การตรวจสอบกา
การวัด 1.5
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การเก็บรวบรวมขอ
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในความห
แบบฝ ยน การเขาเรียน
มูล 1.6
มายและขอบขายของสถิติ
กหัด การตรงตอเวลาใ
การนําเสนอขอมูล
ขอมูลการนําเสนอขอมูล
นการเขาชั้นเรีย
1.7
การแปลผล
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แผนภาพดอตและแ
และสงงานตาม
ผนภาพลําตนและใบ
กําหนดเวลา 3.
1.8
สอบกลางภาค
การแจกแจงความถี่
สอบปลายภาค
1.9
4.

กราฟของการแจกแ
จงความถี่

2 1. สถิติเบื้องตน
3
(ตอ)
1.10
การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง 1.11
ความสัมพันธของคา
วัดแนวโนมเขาสูสว
นกลาง 1.12
การวัดการกระจาย
1.13
การวัดตําแหนงของ
ขอมูล 1.14
การวัดความโดงและ
ความเบของขอมูล

3- 2.
6
4 ความนาจะเปนเบื้อง
ตน
2.1
เซตและการดําเนินก
ารเกี่ยวกับเซต 2.2
นิยามศัพทที่ควรทร
าบ 2.3
เทคนิคการนับ 2.4
การจัดเรียง 2.5
การจัดหมู 2.6
ความนาจะเปนของเ
หตุการณ 2.7
ความเปนอิสระของเ
หตุการณ 2.8
ความนาจะเปนแบบ

เก็บคะแนนการ
ทําแบบฝกในชั้น
เรียน
และการบาน
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับวิ 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
ธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ มอบหมายการบานงานเ r
สอบปลายภาค ยว
เบื้องตน และสามารถแปลผลได ดี่ยวใหทําแบบฝกหัดทั้ง Point 2.
มยุ
2.
การวิเคราะหดวยมือแล 2. เก็บคะแนนการ รีส
เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชโปรแก ะดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
รมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล Excel
รประ เรียน
รค
ทางสถิติ
และใหสงตามกําหนดเว กอบก และการบาน 3.
และแปลผลลัพธจากโปรแกรมได ลา
ารสอ การตรวจสอบกา
3.
น 3. รมีวินัยตอการเรี
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
โปรแ ยน การเขาเรียน
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
กรม การตรงตอเวลาใ
และสงงานตามกําหนดเวลา
Excel นการเขาชั้นเรีย
4. น
แบบฝ และสงงานตาม
กหัด กําหนดเวลา
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับท 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
ฤษฎีของเทคนิคการนับ
มอบหมายการบานงานเ r
สอบปลายภาค ยว
และสามารถใชทฤษฎีของเทคนิค ดี่ยว
Point 2.
มยุ
การนับคํานวณหาจํานวนวิธีของเ และใหสงตามกําหนดเว 2. เก็บคะแนนการ รีส
หตุการณตางๆ ได 2.
ลา
เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับท
รประ เรียน
รค
ฤษฎีความนาจะเปน
กอบก และการบาน 3.
และสามารถคํานวณคาความนาจ
ารสอ การตรวจสอบกา
ะเปนเบื้องตนของเหตุการณตางๆ
น 3. รมีวินัยตอการเรี
ได 3.
แบบฝ ยน การเขาเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
กหัด การตรงตอเวลาใ
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
นการเขาชั้นเรีย
และสงงานตามกําหนดเวลา
น
และสงงานตาม
กําหนดเวลา

มีเงื่อนไข 2.9
กฎของเบยส
5 3. ตัวแปรสุม
3
3.1
ความหมายของตัวแ
ปรสุม 3.2
การแจกแจงความน
าจะเปนของตัวแปร
สุมชนิดไมตอเนื่องแ
ละชนิดตอเนื่อง 3.3
การแจกแจงความน
าจะเปนสะสมของตั
วแปรสุมชนิดไมตอเ
นื่องและชนิดตอเนื่อ
ง 3.4
คาคาดหวังและควา
มแปรปรวนของตัวแ
ปรสุมชนิดไมตอเนื่อ
งและชนิดตอเนื่อง
6 4.
3
การแจกแจงความน
าจะเปนชนิดไมตอเ
นื่อง
4.1
การแจกแจงแบบยูนิ
ฟอรม 4.2
การแจกแจงแบบเบ
อรนูลี 4.3
การแจกแจงแบบทวิ
นาม 4.4
การแจกแจงแบบพหุ
นาม 4.5
การแจกแจงแบบไฮเ
ปอรจีออเมตริก 4.6
การแจกแจงแบบทวิ
นามลบ 4.7

1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับท 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
ฤษฎีของตัวแปรสุม 2.
มอบหมายการบานงานเ r
สอบปลายภาค ยว
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับก ดี่ยว
Point 2.
มยุ
ารแจกแจงความนาจะเปนของตัว และใหสงตามกําหนดเว 2. เก็บคะแนนการ รีส
แปรสุมชนิดไมตอเนื่องและชนิดต ลา
เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
อเนือ่ ง 3.
รประ เรียน
รค
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับท
กอบก และการบาน 3.
ฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน
ารสอ การตรวจสอบกา
สะสมชนิดไมตอเนื่องและชนิดตอเ
น 3. รมีวินัยตอการเรี
นื่อง 4.
แบบฝ ยน การเขาเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับค
กหัด การตรงตอเวลาใ
าคาดหวังและความแปรปรวนของ
นการเขาชั้นเรีย
ตัวแปรสุม ชนิดไมตอเนื่องและชนิ
น
ดตอเนื่อง 5.
และสงงานตาม
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
กําหนดเวลา
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
และสงงานตามกําหนดเวลา
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับลั 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
กษณะของการแจกแจงความนาจ มอบหมายการบานงานเ r
สอบปลายภาค ยว
ะเปนชนิดไมตอเนื่องที่สําคัญ 2. ดี่ยว
Point 2.
มยุ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณค และใหสงตามกําหนดเว 2. เก็บคะแนนการ รีส
วามนาจะเปนของการแจงชนิดไม ลา
เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
ตอเนื่องที่สําคัญได 3.
รประ เรียน
รค
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณค
กอบก และการบาน 3.
าคาดหวังและคาความแปรปรวนข
ารสอ การตรวจสอบกา
องการแจงชนิดไมตอ เนื่องที่สําคัญ
น 3. รมีวินัยตอการเรี
ได 4.
แบบฝ ยน การเขาเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
กหัด การตรงตอเวลาใ
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
นการเขาชั้นเรีย
และสงงานตามกําหนดเวลา
น
และสงงานตาม
กําหนดเวลา

การแจกแจงแบบเร
ขาคณิต 4.8
การแจกแจงแบบปว
ซอง
7 5.
3
การแจกแจงความน
าจะเปนชนิดตอเนื่อ
ง
5.1
การแจกแจงแบบยูนิ
ฟอรมชนิดตอเนือ่ ง
5.2
การแจกแจงแบบปก
ติ 5.3
การแจกแจงแบบชี้
กําลัง
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3
ตัวอยางสุมและการ
แจกแจงของตัวสถิติ
6.1
ประชากรและพารา
มิเตอร 6.2
ตัวอยางและคาสถิติ
6.3
การแจกแจงของตัว
อยางสุม 6.4
การแจกแจงของตัว
สถิติที่สําคัญ
เชนคาเฉลี่ยของตัวอ
ยาง
ความแปรปรวนของ
ตัวอยาง
สัดสวนของตัวอยาง

1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับลั 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
กษณะของการแจกแจงความนาจ มอบหมายการบานงานเ r
สอบปลายภาค ยว
ะเปนชนิดตอเนื่องที่สําคัญ 2. ดี่ยว
Point 2.
มยุ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณค และใหสงตามกําหนดเว 2. เก็บคะแนนการ รีส
วามนาจะเปนของการแจงชนิดตอ ลา
เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
เนื่องที่สําคัญได 3.
รประ เรียน
รค
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณค
กอบก และการบาน 3.
าคาดหวังและคาความแปรปรวนข
ารสอ การตรวจสอบกา
องการแจงชนิดตอเนื่องที่สําคัญได
น 3. รมีวินัยตอการเรี
4.
แบบฝ ยน การเขาเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
กหัด การตรงตอเวลาใ
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
นการเขาชั้นเรีย
และสงงานตามกําหนดเวลา
น
และสงงานตาม
กําหนดเวลา
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. สอบกลางภาค ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับท 2. ขอซักถาม
Powe สอบปลายภาค าเดี
ฤษฎีตัวอยางสุม 2.
r
ยว
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับก
Point
มยุ
ารแจกแจงของตัวสถิติทสี่ ําคัญ 3.
2.
รีส
เพื่อใหนักศึกษานําความรูเกีย่ วกับ
เอกสา
วร
ทฤษฎีของตัวอยางสุมและการแจ
รประ
รค
กแจงของตัวสถิติไปใชในการอางอิ
กอบก
งคาพารามิเตอรที่สําคัญได
ารสอ
น

9 สอบกลางภาค
สอบกลางภาค
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สัดสวนประชากร
ทั้งกรณี1 ประชากร
และ 2 ประชากร
7.3
การตัดสินใจใชขนา
ดตัวอยาง
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2- การทดสอบสมมติฐา
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3 8.1
ความสําคัญของการ
ทดสอบสมมติฐานท
างสถิติ 8.2
นิยามศัพทที่ควรทร
าบในการทดสอบสม
มติฐานทางสถิติ 8.3
ขั้นตอนการทดสอบ
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1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับห 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
ลักการของการประมาณคาพารามิ ทําแบบฝกในชั้นเรียน 4. r
สอบปลายภาค ยว
เตอร 2.
มอบหมายการบานงาน Point 2.
มยุ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการปร กลุม
2. เก็บคะแนนการ รีส
ะมาณคาแบบจุด
และใหสงตามกําหนดเว เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
และทําการประมาณชวงความเชื่อ ลา
รประ เรียน
รค
มั่นของคาพารามิเตอรที่สําคัญได
กอบก และการบาน 3.
ทั้งกรณี 1 ประชากรและ 2
ารสอ การตรวจสอบกา
ประชากร 3.
น 3. รมีวินัยตอการเรี
เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการหา
แบบฝ ยน การเขาเรียน
ขนาดตัวอยางสําหรับการประมา
กหัด การตรงตอเวลาใ
ณชวงชวงความเชื่อมั่นของคา
นการเขาชั้นเรีย
พารามิเตอรที่สําคัญได 4.
น
เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
และสงงานตาม
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
กําหนดเวลา
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยา
งมีประสิทธิภาพ 5.
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
และสงงานตามกําหนดเวลา
1.
1. บรรยาย ยกตัวอยาง 1. 1.
ธิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับห 2. ขอซักถาม 3.
Powe สอบกลางภาค าเดี
ลักการ ขั้นตอน
ทําแบบฝกในชั้นเรียน 4. r
สอบปลายภาค ยว
และวิธีการทดสอบสมมติฐานทาง มอบหมายการบานงาน Point 2.
มยุ
สถิติ 2.
กลุม
2. เก็บคะแนนการ รีส
เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการทด และใหสงตามกําหนดเว เอกสา ทําแบบฝกในชั้น วร
สอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับพ ลา
รประ เรียน
รค
ารามิเตอรที่สาํ คัญได ทั้งกรณี 1
กอบก และการบาน 3.
ประชากรและ 2 ประชากร 3.
ารสอ การตรวจสอบกา
เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
น 3. รมีวินัยตอการเรี
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ยน การเขาเรียน

สมมติฐานทางสถิติ
8.4
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5 การวิเคราะหขอมูลเ
ชิงจําแนก
10.1
การทดสอบความแต
กตางระหวางอัตราส
วนของขอมูล 10.2
การทดสอบความเป

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยา
งมีประสิทธิภาพ 4.
เพื่อใหนักศึกษามีวินัยตอการเรียน
มีความรับผิดชอบไมคัดลอกงาน
และสงงานตามกําหนดเวล
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น
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2.

เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําการทด
สอบความเปนอิสระของขอมูลได
4.
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
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น 3. รมีวินัยตอการเรี
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กหัด การตรงตอเวลาใ
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1. สอบกลางภาค ธิด
Powe สอบปลายภาค าเดี
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ยว
Point
มยุ
2.
รีส
เอกสา
วร
รประ
รค
กอบก
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แบบฝ
กหัด

ลักษณะการประเมิน
การเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนดเวลา
การบาน และการทําแบบฝกในชั้นเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน
หมายเหตุ
ตลอดภาคการศึกษา 3%
1.1, 1.2
ตลอดภาคการศึกษา 27 %
9
35 %
17
35 %

2.1, 2.2, 3.1, 4.3, 5.1, 5.2
2.1, 2.2, 3.1
2.1, 2.2, 3.1

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ธิดาเดียว มยุรสี วรรค, เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Applied Statistics for Business & Economics, 2007, Doane and Seward, 2nd edition, Mc GRAW-Hill. 2.
ตารางสถิติ 3. โปรแกรมสําเร็จรูป Excel 4. หนังสือสถิติอื่นๆ ที่มีเนือ้ หาตรงตามหัวขอที่สอน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และ
ผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
• การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน
และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
•
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กํา หนดทุกภาคการศึกษา •
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาค การศึกษาละ 1 รายวิชา •
มีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
• ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทัง้ คะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

• ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การ รายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช
และนําเสนอแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนาภาควิชา
เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

