มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
451205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability Theory)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2558
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
421102 คณิตศาสตร์ 2 และ 451101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อศึกษาพื้นฐานความน่าจะเป็นเบื้องต้น เช่น การนับ การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม และคุณสมบัติ
ของตัวแปรสุ่ม
2. เพื่อประยุกต์ความน่าจะเป็นสู่ปัญหาด้านสถิติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีเพื่อนาไปใช้ในการศึกษาสถิติขั้นสูง
2.สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีเซต ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น
หลายตัวแปร โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิด การแปลง ทฤษฎีลิมิต ลูกโซ่มาร์คอฟ ขบวนการพัวซอง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเพิ่มเติมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ย่อยตามความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ต้องการโดยแจ้งให้ทราบผ่าน facebook
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการสอน
บรรยาย การเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ศึกษา
ค้นคว้าและนาเสนอรายงาน การทาPractice Class และ Assignment
2

วิธีการประเมินผล
จากการเข้าชั้นเรียน จากการส่งงานที่รับผิดชอบตรงเวลา และจากการนาเสนอผลงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1. ความรู้
ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทางความน่าจะเป็นและสามารถนา
ความรู้ไปใช้วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ
2. ตระหนักในคุณค่าของทฤษฎีความน่าจะป็นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาความน่าจะเป็นมีความสนใจ ใฝ่หา
ความรู้และติดตามความก้าวหน้าในวิชาความน่าจะเป็นและสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเองได้
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสถิติโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีความน่าจะเป็นรวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้
4. มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางทฤษฎีความน่าจะเป็นอย่างต่อเนื่องและ
สามารถนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณค่า
5. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอน
บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม, รายงานจากการค้นคว้าด้วยตนเอง
วิธีการประเมินผล
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีที่มีมาตรฐาน
Assignment และรายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการตอบคาถาม การสังเกต
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1.สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3. สามารถสืบค้น ตีความ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
5.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสถิติได้อย่างเหมาะสม
6.สามารถแก้ปัญหาทางสถิติโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
ทากิจกรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนาเสนอผลงาน
วิธีการประเมินผล
แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมกลุ่ม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียน
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
วิธีการสอน
บรรยาย จัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ทางานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการประเมินผล
ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนทาการทดสอบเพื่อดูว่าต้องสอน เพิ่มเติมหรือไม่ให้เกรด และ
คิดคะแนนกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับสถิติ
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการทารายงาน และนาเสนอผลงานจากการค้นคว้า ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอน
ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จาก อินเทอร์เน็ต และจัดทารายงานโดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
วิธีการประเมิน
จากการทดสอบ จากการจัดทารายงาน และตอบคาถาม
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อที่สอน
1
Axioms of Probability
2
Combinatorial Methods
Conditional Probability and
3
Independence
Conditional Probability and
4
Independence (ต่อ)
Distribution Functions and Discrete
5
Random Variables
6
Special Discrete Distributions
7
Special Discrete Distributions (ต่อ)
8
ทบทวน
9
สอบกลางภาค
หยุดช่วงการสอบคัดเลือก
10
(โครงการรับตรง)
11
Continuous Random Variables
12
Continuous Random Variables(ต่อ)
13
Special Continuous Distributions
14
หยุดสงกรานต์
Special Continuous Distributions
15
(ต่อ)
16
Joint Distributions
17-18 Joint Distributions (ต่อ)
19-20
สอบปลายภาค
2.

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย แบบฝึกทักษะ
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

จ. 14 มี.ค – อา. 20 มี.ค 2559
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
11-17 เม.ย 2559
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
1

1.2-1.3
1.3 ,4.2

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
19-20

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
60%
5

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก:
Ghahramani, Saeed. Fundamentals of Probability. USA : Prentice-Hall, Inc., 1996
เอกสารและข้อมูลแนะนา: Website และ Text book ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแผนการสอน
หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาขึ้นโดนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียน , การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
จากผลการสอบของผู้เรียน จากการส่งงาน จากการนาเสนอผลงาน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจัด
กิจกรรม ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขี้น ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- มีการซ่อมเสริมผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ผู้เรียนที่เรียนอ่อน ให้มีการสอนซ่อมเสิรม
โดยมีติวเตอร์ ซึ่งอาจเป็นผู้เรียนที่เรียนดีในกลุ่ม จัดกิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทันเพื่อน และผู้เรียนที่เรียนดี ก็ให้แบบฝึกทักษะเพิ่มเติมให้เหมาะสม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งได้จาก การสอบถามผู้เรียน การตรวจผลงาน และพิจารณาผลสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธิ์ ในวิชา ดังนี้
-การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานโดยอาจารย์ผู้อื่นที่ไม่ได้อาจารย์ผู้สอนประจา
หลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการวิชาการ ตรวจสอบข้อสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ได้มีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- มีการวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อนาผลการวิจัยมาทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอน
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