
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตรประยุกต   ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

หมวดที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

  450116  สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน 

    Statistics and Introduction to Experimental Design 
 

2. จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  อ.ดร คณิตา  เพ็ขรัตน 
 

5. ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้นปที่ 3 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  ไมมี 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

  ไมมี 
 

8. สถานที่เรียน 

  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  4 มกราคม 2559  

มคอ.3 



หมวดที่ 2 : จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักวิชาการสถิติ และนําวิชาการสถิติมาประยุกตใชกับ

งานวิจัย  สามารถวางแผนการทดลอง ควบคุมการปฏิบัติในงานทดลอง ตลอดจนเลือกใชแผนแบบการทดลองที่

เหมาะสมกับปจจัยที่มีอยูดวยความรอบคอบและถูกตองตามหลักสถิติ อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง 

ตีความหมายผลการวิเคราะหและสรุปผลตามแผนแบบการทดลอง 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูสถิติเบื้องตน สามารถเลือกใชแผนแบบการทดลองเบื้องตนที่เหมาะสม และใช

เปนพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา และตัวอยางประกอบเนื้อหาใหทัน

ตอเหตุการณปจจุบัน 

 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ขอมูลและการวัดคาความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนบางรูปแบบ  แนวคิดของการประมาณ

คาและทดสอบสมมติฐาน หลักสําคัญของการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบบสุมในบลอค

สมบูรณ และจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล  แผนการทดลองแบบสพลิตพลอต เทคนิคการวิเคราะหรวม  

ขอมูลที่มีปญหา 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

ศึกษาดวยตนเอง 

4 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 



3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดตารางเวลาการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหโดยประกาศให

นักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบปรึกษาไดตามตารางเวลาที่ประกาศ 

 

 

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 

ดังนี้ 

- สรางความมีวินัย ใฝเรียนรู ความซื่อสัตย และรับผิดชอบในการทํางาน  

- สรางความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 

1.2 วิธีการสอน 

-  บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบระหวางการสอนเนื้อหาโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

-  กําหนดกฏระเบียบและขอบังคับของการเรียน เชน การตรงตอเวลาในการเขาหองเรียน และความ

รับผิดชอบในการเขาหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอและตรงตอเวลา 

- ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบวัดผล 

- ไมมีการทุจริตในการสอบ 

 

  



2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

มีความรูเรื่องขอมูลและการวัดคาความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนบางรูปแบบ มีความรู

เกี่ยวกับแนวคิดของการประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน หลักสําคัญของการวางแผนการทดลอง แผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ แบบสุมในบลอคสมบูรณ และจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล  แผนการทดลองแบบสพลิต

พลอต เทคนิคการวิเคราะหรวม  ขอมูลที่มีปญหา 
 

2.2 วิธีการสอน 

-  บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ พรอมทั้งถาม-ตอบในชั้นเรียน 

 -  มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพื่อใหสามารถคํานวณและวิเคราะหขอมลูไดดวยตนเอง 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  

- การประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดเปนระบบ มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎีทางสถิติไดอยางถูกตอง 
 

3.2 วิธีการสอน 

ใหนักศึกษาฝกฝนในหองเรียนหลังการบรรยาย และมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน เพื่อใหสามารถ

คํานวณและวิเคราะหขอมูลได ทั้งการคํานวณวิเคราะหดวยมือและดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิต ิ
 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  

- การทําแบบฝกหัดในหองเรียน 

- การประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 



4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
  

4.2 วิธีการสอน 

 - มอบหมายงานเพื่อใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

- ฝกฝนการคิดคํานวณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติตามเนื้อหารายวิชา 

- ฝกฝนการแปลความหมายจากผลลัพธที่ไดจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

5.2 วิธีการสอน 

-  บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบ 

 -  มอบหมายงานใหนักศึกษาทําหลังการบรรยาย  
 

5.3 วิธีการประเมิน 

 - ตรวจแบบฝกหัดที่กําหนดใหทําในชั้นเรียน 

 

  

 

 

  



หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่

หัวขอ/ รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา  3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

2 บทที่ 1 พื้นฐานความรูทางสถิติ 3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

3 บทที่ 2 การจัดและอธิบายขอมูล 3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

4 
บทที่ 3 ความนาจะเปนและการแจกแจง 

  ความนาจะเปน 

3 
บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

5 
บทที่ 3 ความนาจะเปนและการแจกแจง 

  ความนาจะเปน (ตอ) 
3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

6 บทที่ 4 การแจกแจงของตัวอยาง 3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

7 

บทที่ 5 ประมาณคาและการทดสอบ

 สมมติฐานทางสถิติ 

- การประมาณคา 

3 
บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

8 

บทที่ 5 ประมาณคาและการทดสอบ

 สมมติฐานทางสถิติ (ตอ) 

- การทดสอบสมมติฐาน 

3 บรรยาย/มอบหมายงาน อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

9 สอบกลางภาค 

10 สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 

11 
บทที่ 6 หลักสําคัญของการวางแผนการ 

  ทดลอง 
3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

12 
บทที่ 7 แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ  

  (CRD) 
3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

13 
บทที่ 8 แผนการทดลองแบบสุมในบลอค 

  สมบูรณ (RCB) 
3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

14 หยุดสงกรานต 

15 
บทที่ 9 แผนการทดลองแบบจตุรัสละติน 

  (LTD) 
3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

16 บทที่ 10 การเปรียบเทียงเชิงซอน 3 บรรยาย/มอบหมายงาน อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 



17 บทที่ 11 แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล 3 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

18 บทที่ 12 แผนการทดลองแบบสพลิตพลอต 

บทที่ 13 การวิเคราะหรวมและขอมูลที่ 

  มีปญหาและการแกไข 

6 บรรยาย อ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน 

19-20 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 40% 

2  สอบปลายภาค 19-20 50% 

3  งานที่มอบหมาย 

พฤติกรรมในการเรียน 

14 

ตลอดการเรียน 
10% 

 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

  -  เอกสารประกอบการสอนวิชา สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน โดยผูสอน  

  -  วิจิตรา พลเยี่ยม  การวางแผนการทดลอง เลม 1 : ภาควิชาสถิติประยุกต และศูนยผลิตตําราเรียน    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551, 348 หนา 

 - Steel. R.G.D. and Torrie, J.H. Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical 

Approach. 2th nd., Singapore: Mc-Graw-Hill, Inc., 1980. 

2. เอกสารและขอมูลที่สําคัญ 

  ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ไมมี 

 

  



หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้จัดทําโดยนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมนําแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาโดยการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ผลการประเมินอาจารยผูสอน 

พรอมท้ังขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน 
 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนสามารถทําไดโดยประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษา

และผลประเมินการเรียนรู 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอนในปการศึกษาตอไป 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชาจะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน

รายวิชาจากการถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผลจากการทดสอบยอย 

ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนน

พฤติกรรมในหองเรียน 
 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ

เรียนการสอนตอไป 


