
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัสยาม 
คณะ/ภาควิชา 
คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
121-107 สถิตพืิน้ฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 
2. จ านวนหน่วยกิต (ชัว่โมงบรรยาย – ปฏิบตักิาร - ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
3 หนว่ยกิต (3-0-6)   
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
 3.1 หลักสูตร  
ทกุหลกัสตูรสายสงัคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ยกเว้นหลกัสตูรนานาชาต ิ
 3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศกึษาทัว่ไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี) 
วิชาศกึษาทัว่ไป  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ดารณี พลวิเศษ  
 

5. ภาคการศึกษา ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี  2  ชัน้ปี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียน  12  ห้อง 801 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครัง้ล่าสุด 
3 มิถนุายน 2553 

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. นกัศกึษามีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิตแิละข้อมลู  
2. นกัศกึษาเลือกใช้สถิตพืิน้ฐานท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมลู  
3. นกัศกึษาสามารถอา่น วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูโดยใช้สถิตพืิน้ฐาน  
4. น าความรู้เก่ียวกบัสถิติพืน้ฐานไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือประยกุต์ใช้ความรู้สถิตพืิน้ฐานในการอา่นข้อมลูทางสถิตท่ีิพบในชีวิตประจ าวนั  

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาถึงความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิต ิ การเก็บรวบรวมข้อมลู การน าเสนอข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมลู การแจกแจงความถ่ี การหาคา่สถิตเิบือ้งต้น การอา่นและแปลความหมายข้อมลูสถิต ิความนา่จะ
เป็นกบัการตดัสินใจอยา่งง่าย 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
45 คาบ 

สอนเสริม 
ไมมี่ 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
ไมมี่ 

การศึกษาด้วยตนเอง 
90 คาบ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น  
 รายบุคคล  
2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
การมีวินยั ได้แก่ การแตง่กายให้ถกูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลยั การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน  
การเข้าชัน้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ การสง่งานตามก าหนด  

1.2 วิธีการสอน 
อาจารย์ผู้สอนปฏิบตัตินเป็นตวัอยา่ง ในเร่ืองการแตง่กายให้ถกูต้อง นกัศกึษาแตง่กายถกูต้องเหมาะสม
ตามระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การสง่งานภายในเวลาท่ี
ก าหนด และแนะน าถึงผลดีของการตรงตอ่เวลา 

1.3 วิธีการประเมินผล  
 การเข้าขัน้เรียน ได้แก่ การเข้าชัน้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงเวลา การแตง่กายของนกัศกึษาในการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบั 

 ใบงาน/แบบฝึกหดั 

 การน าเสนอรายงานกลุม่ (ในหวัข้อ “สถิตกิบัสิ่งท่ีนกัศกึษาพบเห็นในการด าเนินชีวิต” )  
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ ท่ีต้องได้รับ  

มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบั ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิต ิ การเก็บรวบรวมข้อมลู การน าเสนอข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลู การแจกแจงความถ่ี การหาคา่สถิตเิบือ้งต้น การอา่นและแปลความหมายข้อมลูสถิติ  
ความนา่จะเป็นกบัการตดัสินใจอยา่งง่าย 

2.2 วิธีการสอน 
 ใช้การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ได้แก่ การสอนแบบบรรยายร่วมกบัการส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้
นกัศกึษาหาทางค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัสถิตท่ีิสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวนั การสอนแบบ
ศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบใช้ e-Learning เป็นต้น 

 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

 นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายคาบและใบงาน  

 ให้นกัศกึษาท ารายงานกลุม่และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล  

 การสอบ ได้แก่ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 ใบงาน/แบบฝึกหดั 

 การน าเสนอรายงานกลุม่ (ในหวัข้อ “สถิตกิบัสิ่งท่ีนกัศกึษาพบเห็นในการด าเนินชีวิต” ) 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา  
 สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาเก่ียวกบัสถิตท่ีิพบในชีวิตประจ าวนั  

 สามารถคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
3.2 วิธีการสอน  

 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning : PBL) 

 ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรียนและแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา  

 ให้นกัศกึษาตอบค าถามลงในใบงาน/แบบฝึกหดั 

 ให้นกัศกึษาท ารายงานกลุม่และน าเสนอในชัน้เรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล  

 สงัเกตจากการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 

 การสอบ ได้แก่ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 ใบงาน/แบบฝึกหดั 

 การน าเสนอรายงานกลุม่ (ในหวัข้อ “สถิตกิบัสิ่งท่ีนกัศกึษาพบเห็นในการด าเนินชีวิต”)  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา  

มีความสามารถท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.2 วิธีการสอน  

ให้นกัศกึษาท ารายงานกลุม่ในหวัข้อท่ีก าหนด 
4.3 วิธีการประเมินผล  

รายงานกลุม่ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา  
 สามารถประยกุต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิตพืิน้ฐานในการท างานและชีวิตประจ าวนั  

 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน  

 อาจารย์สอนเนือ้หาและเน้นให้เห็นถึงการใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้อง  

 อาจารย์สอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือการใช้โปรแกรม Power 
Point ในการน าเสนอข้อมลู 

 สอนโดยให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เชน่การค้นคว้า
ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต หรือแหลง่ข้อมลูในห้องสมดุ   

 นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายคาบและใบงาน เพ่ือแสดงการใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้อง 
5.3 วิธีการประเมินผล  

 สอบกลางภาค 

 สอบปลายภาค 

 ใบงาน/แบบฝึกหดั 

 รายงานกลุม่ และการน าเสนอในชัน้เรียน 
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1  อธิบายรายละเอียด
ของรายวิชาตาม มคอ.3 
บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัสถิติ 
 

3 กจิกรรมการสอน 
1. อธิบายรายละเอียดของรายวิชาตาม 
มคอ.3 
2. มอบหมายงานให้นกัศกึษาแบ่งกลุม่ละ 5 
คน และเตรียมค้นคว้าข้อมลูเพ่ือจดัท า
รายงาน ในหวัข้อ “สถิติกบัสิ่งท่ีนกัศกึษาพบ
เห็นในการด าเนินชีวิต” โดยสง่รายช่ือกลุม่
ในสปัดาห์ท่ี 3 และสง่รูปเลม่รายงานใน
สปัดาห์ท่ี 13  
3. อธิบายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
4. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความคิดเห็น 
5. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน/
ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
4. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

2 บทท่ี 2 การเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

3 กจิกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความคิดเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน/
ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3  การสุม่ตวัอยา่ง 3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

4 บทท่ี 3 การน าเสนอข้อมลู 
 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5  การน าเสนอข้อมลูด้วย
กราฟและแผนภมูิ 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

6 บทท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยสถิตแิบบบรรยายและ
แบบอ้างอิง 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 บทท่ี 5 การแจกแจง
ความถ่ี 

 การแจกแจงความถี
แบบทางเดียว 

 การแจกแจงความถ่ี
แบบสองทาง 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

8 สอบกลางภาค 
9 บทท่ี 6 การหาคา่สถิติ

เบือ้งต้น 

 คา่เฉล่ีย 

 คา่ฐานนิยม 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10  ต าแหนง่ข้อมลู 
 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

11 บทท่ี 7 การวดัการกระจาย 3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

12 บทท่ี 8 คะแนนมาตรฐาน 

 คะแนนมาตรฐาน 

 โค้งความถ่ี 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

13 บทท่ี 9 การอา่นและแปล
ความหมายข้อมลูทางสถิต ิ

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 บทท่ี 10 ความนา่จะเป็น
กบัการตดัสินใจอยา่งง่าย 

3 กิจกรรมการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบการบรรยาย 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียน/ใบงาน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน / ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

อ.ดารณี 
 

15 การน าเสนอรายงานกลุม่ 
(กลุม่ท่ี 1 ถึงกลุม่ท่ี 5) 

3 กิจกรรมการสอน 
1. ให้นกัศกึษากลุม่ท่ี 1 ถึง กลุม่ท่ี 5 
น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน (ให้
เวลากลุม่ละ 20 นาที) 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. อาจารย์ให้ค าแนะน าและสรุป 
ส่ือการสอน 
1. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
2. เอกสารรายงานของแตล่ะกลุม่ 

อ.ดารณี 
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ครัง้ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

16 การน าเสนอรายงานกลุม่ 
(กลุม่ท่ี 6 ถึงกลุม่ท่ี 10) 

3 กิจกรรมการสอน 
1. ให้นกัศกึษากลุม่ท่ี 1 ถึง กลุม่ท่ี 5 
น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน (ให้
เวลากลุม่ละ 20 นาที) 
2. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดง
ความคดิเห็น 
3. อาจารย์ให้ค าแนะน าและสรุป 
ส่ือการสอน 
1. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
2. เอกสารรายงานของแตล่ะกลุม่ 

อ.ดารณี 
 

17-18 สอบปลายภาค 
2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
ครัง้ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ 

ประเมินผล 
2,3,5 สอบกลางภาค 7 25 % 
2,3,5 สอบปลายภาค 17 45 % 
1 การเข้าชัน้เรียน  

(การตรงตอ่เวลาและความรับผิดชอบในการเรียน) 
1. การให้คะแนนเข้าชัน้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
2. เข้าชัน้เรียนสาย (30นาทีจากเวลาเร่ิม) 
3. การแตง่กายถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบั  
4. สมาธิในการเรียน 

215 7.5 % 
 
 

 

1,2,3, 4 รายงานกลุม่ 
1. สง่ตามก าหนดเวลาและการแตง่กายในการ
น าเสนอ 
2. เนือ้หารายงานถกูต้องตามหวัข้อท่ีก าหนด 
3. การตอบข้อซกัถามของอาจารย์และนกัศกึษาในชัน้
เรียน อยา่งน้อย 3 ข้อ 
4. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

215 15 % 



 13 

5. การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอรายงาน 
6. รายงานสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในการด าเนิน
ชีวิต 

2, 3, 5 ใบงาน/แบบฝึกหดั 
1. สง่ตรงเวลา 
2. ครบถ้วน 
3. ถกูต้องตามหลกัทฤษฎี 
4. ใช้ภาษาคณิตศาสตร์ถกูต้องเหมาะสม  

215 7.5 % 

 
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก  
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 121 – 107 สถิติพืน้ฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  
จัดท าโดย        อาจารย์ธีรพงษ์  อนนัตรังสี อาจารย์ดารณี พลวิเศษ  

และอาจารย์วนิดา เลิศพิพฒันานนท์  
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีส าคัญ  
1.   ศริิชยั พงษ์วิชยั. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติด้ิวยคอมพวิเตอร์. ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 20     

กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี พริน้ท์, 2552. 
2.   ศริิชยั  พงษ์วิชยั.  สถติเิพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R. กรุงเทพฯ : บริษัท สพีุเรีย 
      พริน้ติง้เฮาส์ จ ากดั , 2552. 
3.   กลัยา  วานิชย์บญัชา.  หลักสถติิ.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์ฯ , 2539. 
4.   กลัยา  วานิชย์บญัชา.  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์ฯ , 2545. 
5.   Mendenhall, W., Beaver, R.J., and Beaver, B.M.,A Course in Business Statistics. 4th      
      edition. Wadsworth  Publishing company, 1996. 
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีแนะน า  
ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์(Website)  

1.  service.nso.go.th/nso/knowledge/estat/esta2_4.html 
2.   www.tv.mutt.ac.th 
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  แบบประเมินรายวิชา 
2. การประเมินการสอน 
  แบบประเมินผู้สอน 

  ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

  การสงัเกตการสอนของผู้ ร่วมสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  
แล้วจดัท าแฟ้มสะสมงานรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ. 5)ทกุภาค 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

กรรมการพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษาท าหน้าท่ีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นกัศกึษาในรายวิชาโดยประเมินคณุภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  
ตลอดจนพิจารณาระดบัคะแนนในรายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี  

 
 

ลงช่ือผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
………………………………… 

(อาจารย์ดารณี  พลวิเศษ) 

  .……..…/…………/……..…… 
 

ลงช่ือหัวหน้าภาควิชา 
 
…………………………….……… 

(อาจารย์วิทรู  วิริยพิพฒัน์) 

…………/……....…/………. 

ลงช่ือคณบดี 
 
……………….………………… 

(ดร.กาญจนา  มหทัธนทวี)                             

…………/………..…/…..…… 

 
 
 
 
 


