มคอ.3
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
040545103 ทฤษฏีสถิติ 1 : Theory of Statistics I
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ.ดร.สอาด นิวศิ พงศ์
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2558
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
3 สิ งหาคม 2558
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น เช่น การแจกแจงของตัวแปรสุ่ ม และคุณสมบัติ
ของตัวแปรสุ่ ม
2. เพื่อประยุกต์ความน่าจะเป็ นสู่ ปัญหาด้านสถิติ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพ้นื ฐานเชิงทฤษฎีเพื่อนาไปใช้ในการศึกษาสถิติข้ นั สู ง
2.สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั ความหนาแน่น ฟังก์ชนั
การแจกแจง โมเมนต์ และฟังก์ชนั ที่ให้โมเมนต์ของตัวแปรสุ่ มที่มีการแจกแจงแบบทวินาม ปั วซอง ไฮเพอยี
ออเมตริ ก มัลติโนเมียล ยูนิฟอร์ ม ปกติ แกมมาและเบตา ฟังก์ชนั คุณลักษณะ ทฤษฏีขีดจากัด การลู่เข้าเชิงส
โตแคสติก บทประยุกต์ เช่น ลูกโซ่มาร์ คอฟ แถวคอย และความน่าเชื่อถือ
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45ชัว่ โมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเพิ่มเติมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
ย่อยตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนเพื่อ
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้ รี ยน

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ตอ้ งการโดยแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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วิธีการสอน
บรรยาย การเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม ตอบคาถามในชั้นเรี ยน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การทา
Practice Class และ Assignment
วิธีการประเมินผล
จากการเข้าชั้นเรี ยน , จากการส่ งงานที่รับผิดชอบตรงเวลา, จากการนาเสนอผลงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ความรู้
ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทางความน่าจะเป็ น
และสามารถนาความรู้ไปใช้วเิ คราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎีตลอดจน
กระบวนการต่างๆ
2.ตระหนักในคุณค่าของทฤษฎีความน่าจะป็ นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาทฤษฏีสถิติ มีความ
สนใจ ใฝ่ หาความรู ้และติดตามความก้าวหน้าในวิชาทฤษฏีสถิติ และสามารถศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้เพิม่ เติมด้วยตนเองได้
3.สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสถิติโดยใช้ความรู ้ทางทฤษฎีความน่าจะเป็ นรวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ใช้
4.มีความรู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางทฤษฎี อย่างต่อเนื่อง
และสามารถนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณค่า
5.มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจวิทยาการใหม่ ๆ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอน
บรรยาย ,กิจกรรมกลุ่ม, รายงานจากการค้นคว้าด้วยตนเอง
วิธีการประเมินผล
ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีที่มีมาตรฐาน
-Assignment และรายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการตอบคาถาม สังเกต
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1.สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็ นระบบชัดเจน และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3. สามารถสื บค้น ตีความ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
4.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
5.สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางสถิติได้อย่างเหมาะสม
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วิธีการสอน
ทากิจกรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนาเสนอ
วิธีการประเมินผล
แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มรับผิดชอบร่ วมกัน เช่น ทางานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการประเมินผล
ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผูส้ อนทาการทดสอบเพื่อดูวา่ ต้องสอน เพิ่มเติมหรื อไม่ให้เกรด และ
คิดคะแนนกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับสถิติ
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์
3.สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น การส่ งงานทางอีเมล์
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์ เน็ต
5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการทารายงาน และนาเสนอผลงานจากการค้นคว้า ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอน
ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จาก อินเทอร์ เน็ต และจัดทารายงานโดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
วิธีการประเมิน
จากการจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/ รายละเอียด
1
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม
3
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม
4
ฟังก์ชนั ความหนาแน่น
5
ฟังก์ชนั การแจกแจง โมเมนต์
6
ฟังก์ชนั การแจกแจง โมเมนต์
7
ฟังก์ชนั ที่ให้โมเมนต์ของตัวแปรสุ่ ม
8
ฟังก์ชนั ที่ให้โมเมนต์ของตัวแปรสุ่ ม
9
ทบทวน
10
สอบกลางภาค
11
ฟังก์ชนั คุณลักษณะ
12
ทฤษฏีขีดจากัด
13
การลู่เข้าเชิงสโตแคสติก
14
ลูกโซ่มาร์ คอฟ
15
แถวคอย
16
ความน่าเชื่อถือ
17-18 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้ วิธีการประเมิน
1
2

1.2-1.3
1.3 ,4.2
4.2,4.3,4.5

กิจกรรมการเรี ยน การสอน
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย , Assignment 1
บรรยาย
บรรยาย , Practice class
บรรยาย

บรรยาย Practice class
บรรยาย, Practice class, Assignment 2
บรรยาย
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย ,Practice class
บรรยาย ,Practice class

สัปดาห์ที่ประเมิน

สอบกลางภาคเรี ยน
10
สอบปลายภาคเรี ยน
17-18
Assignment
ตลอดภาคเรี ยน
หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
45%
45%
10%

เอกสารและตาราหลัก:

Probability Models by John Haigh Springer 2002.
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ: ไม่มี
เอกสารและข้ อมูลแนะนา:
Website และ Text book ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแผนการสอน
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หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาขึ้นโดนนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดงั นี้
-จากผลการสอบของผูเ้ รี ยน จากการส่ งงาน จากการนาเสนอผลงาน
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการดาเนินการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยการจัด
กิจกรรม ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนดีข้ ีน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- มีการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน ให้มีการสอนซ่อม
เสิ รมโดยมีติวเตอร์ ซึ่ งอาจเป็ นผูเ้ รี ยนที่เรี ยนดีในกลุ่ม จัดกิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีความรู ้ทนั เพื่อน และผูเ้ รี ยนที่เรี ยนดี ก็ให้แบบฝึ กทักษะเพิ่มเติมให้เหมาะสม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา ซึ่ งได้จาก การสอบถามผูเ้ รี ยน การตรวจผลงาน และพิจารณาผลสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธิ์ ในวิชา ดังนี้
-การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานโดยอาจารย์ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้อาจารย์ผสู ้ อนประจา
หลักสู ตร
- ตั้งคณะกรรมการวิชาการ ตรวจสอบข้อสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา ได้มีการวาง
แผนการปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชา ทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- มีการวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน เพื่อนาผลการวิจยั มาทบทวนและปรับปรุ งวิธีสอน
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