
มคอ.3 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 

 
หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป  

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
  040545103 ทฤษฏีสถิติ 1  :  Theory of Statistics  I                       
2.       จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.        หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วทิยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิาสถิติประยกุต์  
4.         อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  รศ.ดร.สอาด นิวศิพงศ ์
5.       ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2558    
6.     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี  
7.    รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
8.      สถานทีเ่รียน 

 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ ภาควชิาสถิติประยกุต์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร 
เหนือ 

9.     วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
    3 สิงหาคม 2558  
 

หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.   เพื่อศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ เช่น การแจกแจงของตวัแปรสุ่ม และคุณสมบติั 
                   ของตวัแปรสุ่ม 
 2.  เพื่อประยกุตค์วามน่าจะเป็นสู่ปัญหาดา้นสถิติ  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
        1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีเพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาสถิติขั้นสูง 

2.สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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หมวดที ่3 : ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัความหนาแน่น ฟังกช์นั
การแจกแจง โมเมนต ์และฟังกช์นัท่ีใหโ้มเมนตข์องตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบทวนิาม ปัวซอง ไฮเพอยี
ออเมตริก มลัติโนเมียล ยนิูฟอร์ม ปกติ แกมมาและเบตา ฟังกช์นัคุณลกัษณะ ทฤษฏีขีดจ ากดั การลู่เขา้เชิงส
โตแคสติก บทประยกุต ์เช่น ลูกโซ่มาร์คอฟ  แถวคอย และความน่าเช่ือถือ    
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

45ชัว่โมง/ภาค
การศึกษา 
 

สอนเพิ่มเติมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ยอ่ยตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียนเพื่อ
ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูเ้รียน  

- 
 

6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
จดัเวลาใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายท่ีตอ้งการโดยแจง้ใหท้ราบผา่น Facebook 

 
หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
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 วธีิการสอน 
บรรยาย  การเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  ตอบค าถามในชั้นเรียน  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 การท า Practice Class และ Assignment 
 วธีิการประเมินผล  

     จากการเขา้ชั้นเรียน , จากการส่งงานท่ีรับผดิชอบตรงเวลา, จากการน าเสนอผลงานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2. ความรู้ 
ความรู้ทีต้่องได้รับ 
1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาทางความน่าจะเป็น 
และสามารถน าความรู้ไปใชว้เิคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริงในหลกัการ ทฤษฎีตลอดจน  
กระบวนการต่างๆ   
2.ตระหนกัในคุณค่าของทฤษฎีความน่าจะป็นและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาทฤษฏีสถิติ มีความ 
สนใจ ใฝ่หาความรู้และติดตามความกา้วหนา้ในวชิาทฤษฏีสถิติ และสามารถศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองได้ 
3.สามารถวเิคราะห์ปัญหาทางสถิติโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎีความน่าจะเป็นรวมทั้งการน าไป 
ประยกุตใ์ช ้ 
4.มีความรู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางทฤษฎี อยา่งต่อเน่ือง 
และสามารถน าความรู้ไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
5.มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเขา้ใจวทิยาการใหม่ ๆ  
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
วธีิการสอน 
บรรยาย ,กิจกรรมกลุ่ม, รายงานจากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
วธีิการประเมินผล 
ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้หลกัการและทฤษฎีท่ีมีมาตรฐาน 
-Assignment และรายงานจากการศึกษาคน้ควา้  และการตอบค าถาม สังเกต  

3.  ทกัษะทางปัญญา 
 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1.สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล แสดงความคิดอยา่งเป็นระบบชดัเจน   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
2. คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3. สามารถสืบคน้ ตีความ  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
4.สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
5.สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางสถิติไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 วธีิการสอน 
ท ากิจกรรม โดยศึกษาวเิคราะห์ คน้ควา้  ขอ้มูลเพิ่มเติม พร้อมน าเสนอ  

 วธีิการประเมินผล 
 แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
1. สามารถส่ือสารกบักลุ่มผูเ้รียน 
2. สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
3. สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4. มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
5. สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6. มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
วธีิการสอน 

 จดักิจกรรมการสอนแบบกลุ่มรับผดิชอบร่วมกนั  เช่น ท างานกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
วธีิการประเมินผล 
ประเมินผลและใหค้ะแนนแต่ละคน ผูส้อนท าการทดสอบเพื่อดูวา่ตอ้งสอน เพิ่มเติมหรือไม่ใหเ้กรด และ
คิดคะแนนกลุ่ม  

5.    ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัสถิติ 
2. สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งสร้างสรรค ์
3.สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอ
อยา่งเหมาะสม  
4. สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม เช่น การส่งงานทางอีเมล ์ 
   การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
5. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการท ารายงาน   และน าเสนอผลงานจากการคน้ควา้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วธีิการสอน 
ใหศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม จาก อินเทอร์เน็ต และจดัท ารายงานโดยมีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

วธีิการประเมิน 
 จากการจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี  
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หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หวัขอ้/ รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การสอน  

1 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ บรรยาย ,Practice class 

2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม บรรยาย ,Practice class 

3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม บรรยาย ,Practice class 

4 ฟังกช์นัความหนาแน่น บรรยาย ,Practice class 

5 ฟังกช์นัการแจกแจง โมเมนต์ บรรยาย , Assignment  1 

6 ฟังกช์นัการแจกแจง โมเมนต์ บรรยาย 
7 ฟังกช์นัท่ีใหโ้มเมนตข์องตวัแปรสุ่ม บรรยาย , Practice class 
8 ฟังกช์นัท่ีใหโ้มเมนตข์องตวัแปรสุ่ม บรรยาย 
9  ทบทวน 

10 สอบกลางภาค 
11 ฟังกช์นัคุณลกัษณะ บรรยาย  Practice class 

12 ทฤษฏีขีดจ ากดั บรรยาย,  Practice class, Assignment  2 

13 การลู่เขา้เชิงสโตแคสติก บรรยาย 

14 ลูกโซ่มาร์คอฟ   บรรยาย ,Practice class 

15 แถวคอย บรรยาย ,Practice class 

16 ความน่าเช่ือถือ   บรรยาย ,Practice class 

17-18 สอบปลายภาค  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.2-1.3 
1.3 ,4.2 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

10 
17-18  

45% 
45% 

2 4.2,4.3,4.5 Assignment  ตลอดภาคเรียน 10% 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 เอกสารและต าราหลกั:   

 Probability Models by John Haigh Springer 2002. 
เอกสารและข้อมูลส าคัญ:   ไม่มี 
เอกสารและข้อมูลแนะน า:  

 Website และ Text book ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาในแผนการสอน 
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หมวดที ่7: การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าข้ึนโดนนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาดงัน้ี 
              - การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
              - การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูเ้รียน 
             - การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยทุธ์ดงัน้ี  
            -จากผลการสอบของผูเ้รียน      จากการส่งงาน จากการน าเสนอผลงาน  
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จะมีการด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจดั
กิจกรรม ในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีข้ีน  ดงัน้ี 

-  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ใหมี้การสอนซ่อม

เสิรมโดยมีติวเตอร์ ซ่ึงอาจเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนดีในกลุ่ม จดักิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดมี้ความรู้ทนัเพื่อน และผูเ้รียนท่ีเรียนดี ก็ใหแ้บบฝึกทกัษะเพิ่มเติมใหเ้หมาะสม  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายหวัขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ซ่ึงไดจ้าก การสอบถามผูเ้รียน การตรวจผลงาน และพิจารณาผลสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนผลสัมฤทธ์ิ ในวชิา ดงัน้ี 
          -การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการตรวจผลงานโดยอาจารยผ์ูอ่ื้นท่ีไม่ไดอ้าจารยผ์ูส้อนประจ า
หลกัสูตร 
         - ตั้งคณะกรรมการวชิาการ ตรวจสอบขอ้สอบ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา  ไดมี้การวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิา ทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- มีการวจิยัในและนอกชั้นเรียน เพื่อน าผลการวจิยัมาทบทวนและปรับปรุงวธีิสอน 

 
 


