มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
450120 หรือ 040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
Statistics in Everyday Life
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาพื้นฐานจัดบริการให้นักศึกษานอกภาควิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2558 /ชั้นปีที่ 1-4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อ ให้น ัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจความหมายและการนาสถิติพื้น ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับ
ชีวิตประจาวันไปใช้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือสถิติสาหรับใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การนาเสนอ หรือการ
ตัดสินใจเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านสังคม รัฐบาล การศึกษา การเงิน การโฆษณา การตลาด
การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านปัญญาในการนาความรู้
ความเข้ าใจในสถิ ติ พื้ นฐาน เพื่ อการน าไปใช้ การวิ เคราะห์ การตั ดสิ นใจต่ างๆ ในชี วิตประจ าวั นได้ อย่ าง
เหมาะสม
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของการใช้สถิติกับชีวิตประจาวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางสถิติ สถิติ
ในสังคม มนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย์ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ป ระจาวิชาจัดตารางการเข้าพบ เพื่อให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถ
เข้าพบปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการนาสถิติ
ไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันในด้านต่างๆ เช่น สถิติใน
สังคม มนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย์
เป็นต้น
- กาหนดให้นักศึกษาค้นหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้ในหลักการ ความสาคัญและกระบวนการทางสถิติ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และมี
ทักษะที่จะนาวิธีการสถิติต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็นระบบ ประเภทของข้อมูล ค่าวัดแนวโน้ม
สู่ส่วนกลาง ค่าวัดการกระจาย ค่าวัดตาแหน่ง การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่างๆ เทคนิคการนับ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นในการอนุมานประชากร การสารวจด้วยตัวอย่าง เลขดัชนี การ
วิ เคราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจเบื้ อ งต้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ฟั งก์ ชั น ระหว่ า งข้ อ มู ล และ
สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าการประยุกต์ใช้สถิติในชีวิตประจาวัน
ที่เกีย่ วข้องกับบทเรียนที่เรียน โดยนามาสรุปและนาเสนอ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
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- นาเสนอรายงานจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้เครื่องมือทาง
สถิติได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด ค้นคว้าและนาข้อมูลจริงในชีวิตประจาวันมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม สรุปและนาเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางสถิติ หรือ
แสดงทักษะการใช้เครื่องมือสถิติต่างๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาการเรีย นรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิ ดชอบในงานที่ได้ รับ มอบหมายให้ ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่มและงานรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการอ่าน การแปล การเขียน โดยการทารายงาน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้น คว้าด้ว ยตัว เองจากเว็ บ ไซต์ หรือแหล่ งข้อมู ล อื่นๆ และการท า
รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
พื้นฐานความรู้ทางสถิติ
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
พื้นฐานความรู้ทางสถิติ (ต่อ)
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ /
มอบหมายงานค้นคว้า
เทคนิคการนับ
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ
การสารวจด้วยตัวอย่าง
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ
การสารวจด้วยตัวอย่าง (ต่อ)
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ
เลขดัชนี
3
บรรยาย /
ยกตัวอย่างประกอบ
เลขดัชนี (ต่อ)
3
บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ /มอบหมายงาน
สอบกลางภาค
สัปดาห์สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
การควบคุมคุณภาพ
3
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
3
บรรยาย
ตัวแปรและสหสัมพันธ์
ยกตัวอย่างประกอบ
หยุดเทศกาลสงกรานต์
อนุกรมเวลา
3
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อนุกรมเวลา (ต่อ)
3
บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / มอบหมายงาน
ตัวอย่างการใช้สถิติในงานด้านต่างๆ
3
นาเสนองานค้นคว้า
ในชีวิตประจาวัน
ที่มอบหมาย
สถิติอนุมานเบื้องต้น
3
บรรยาย /
หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

ผู้สอน
คณาจารย์
ภาควิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
และ
สาขาคณิตศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณาจารย์
ภาควิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และ
สาขาคณิตศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ยกตัวอย่างประกอบ
สอบปลายภาค

19-20

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
งานที่มอบหมาย (Assignment I, II)
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
งานที่นาเสนอ

สัปดาห์ที่ประเมิน
9
19-20
7, 16
ตลอดภาคการศึกษา
18

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
40%
5%
5%
10%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติในชีวิตประจาวัน โดยคณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์
2. เอกสารและข้อมูลที่สาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 : การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินผลอาจารย์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนสามารถทาได้โดย ประเมินผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุ-ประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือการสุ่มตรวจการบ้าน รวมทั้งผลจาก
การทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจข้อสอบ งานที่ได้รับ
มอบหมาย วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผ ลของรายวิชา จะมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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