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

หมวดที ่1:  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 

     040545102 วธีิการทางสถิติ  
          (STATISTICAL METHODS) 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติประยกุต ์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

รศ. ฐิตนนท ์ จารุโรจน์กีรติ 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 78-525 78-527 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 -ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  
 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 31 พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2:  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการน าวธีิการทางสถิติไปประยกุตใ์ช้  
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เน่ืองจากเป็นวชิาแรกในการศึกษาระดบัปริญญาโท และนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษามาจากสห 
สาขาวชิาจึงควรมีการท าความเขา้ใจเน้ือหาของกระบวนวิชาทางสถิติในเขา้ใจวา่สถิติสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นอะไรไดบ้า้ง เช่นดา้นการวจิยั อุตสาหกรรม ธุรกิจ เป็นตน้ 
 

หมวดที ่3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 
และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ อนุกรมเวลา ดชันี การตดัสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

Basic concepts of Statistics. Descriptive Statistics. Probability and probability distributions. 
Estimation and hypothesis testing. Analysis of variance. Simple regression and multiple regression. 
Time series. Price index. Statistical decision making. Analysis of covariance. Statistical quality 
control. Nonparametric Statistics. Use of statistical packages. 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย 
 

_ 
 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยป์ระจ าวชิาจดัตารางการเขา้พบเพื่อใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ
ตอ้งการเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศใหน้กัศึกษาทราบหนา้ห้องพกั นกัศึกษาสามารถเขา้
พบปรึกษาไดต้ามตารางท่ีประกาศ 



หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล ไม่แต่งเติมขอ้มูล มีความซ้ือสัตยต่์อวชิาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
- ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการจงใจใชเ้ทคนิคทางสถิติเพื่อให้ผลการวเิคราะห์และแปลผล

เป็นไปตามทิศทางท่ีผูว้ิจยัก าหนด 
- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.2  วธีิการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการทาง

สถิติลและใหน้กัศึกษาท ารายงานและน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3  วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
- มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้ความเขา้ใจ ในการวิเคราะห์โยวธีิการทางสถิติ  ไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2.2  วธีิการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา เนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 
 
 



2.3 วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาค  ร้อยละ 30 
สอบปลายภาค ร้อยละ 40 
งาน            ร้อยละ 30 
ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี และตดัสินผลการศึกษา 

ช่วงคะแนน เกรด 
มากกวา่ 80 A 

75-80 B+ 
65-74 B 
60-64 C+ 
50-59 C 

45-49 D+ 

35-44 D 
ต ่ากวา่35 F 

 
3.  ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการวเิคราะห์วธีิการทางสถิติไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
- วเิคราะห์กรณีศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวธีิทางสถิติ 
 3.3  วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวดัหลกัการและทฤษฎี วเิคราะห์ขอ้มูลให้

เหมาะสมกบัวธีิการทางสถิติแต่ละ 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
4.2  วธีิการสอน 



- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การน าตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีน าวธีิการวเิคราะห์โย
วธีิการทางสถิติ  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

4.3 วธีิการประเมินผล 
- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
- รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 
- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
- พฒันาในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล ์ 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบไซด์ และท ารายงานโดยเนน้การน าตวัเลข

และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการสุ่มตวัอยา่ง  
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
5.3  วธีิการประเมิน 
ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 

 บทเรียนในบทเรียนจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการประมวลผล EXCEL MINITAB 
 บทท่ี 1 สถิติ และกระบวนการทางสถิติ 
 บทท่ี 2 ความน่าจะเป็น  
 บทท่ี 3 ตวัแปรสุ่ม 
 บทท่ี 4 การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง 
 บทท่ี 5 การประมาณค่า 
 บทท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
 บทท่ี 7 การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 บทท่ี 8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 บทท่ี 9 การวเิคราะห์การถดถอย 
 บทท่ี 10 การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา 



 บทท่ี 11 เลขดชันี 
 บทท่ี 12 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 
 บทท่ี 13 การทดสอบสมมติฐานส าหรับสถิติท่ีไม่มีพารามิเตอร์ 
 บทท่ี 14 การวเิคราะห์ตวัแปรพหุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ / รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช ้ 

ผูส้อน 

1 ทบทวนบทท่ี 1-3 3 บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

2 ทบทวนบทท่ี 4-6 3 บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

3 บทท่ี 7 3 บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

4 บทท่ี 8 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

5 บทท่ี 9 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

6 บทท่ี 9 (ต่อ) 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

7 บทท่ี 10 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 



8 บทท่ี 11 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

9 บทท่ี 12 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

10 สอบกลางภาค    
11 บทท่ี 12 (ต่อ) 

3 
บรรยาย /  

ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

12 บทท่ี 13 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

13 บทท่ี 13 (ต่อ) 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

14 บทท่ี 14 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

15 บทท่ี 14 (ต่อ) 
3 

บรรยาย /  
ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
 

16 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 3  รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
17 สอบปลายภาค 3   

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 8 40% 
2  งานท่ีมอบหมาย 16 20% 
3  สอบปลายภาค 17 40% 

 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
1 Peter J  Smith,RMIT, Into Statistics ,Nelson Australia Pty Ltd.VIC,1994 
2 Neter,John,W. Wasserman,M.H.Kutner,Applied  Linear Regression Models 2nd  Richard D. 

Irwin 1989 
3. Bowerman B.L,R.T. O’Connell,Forecasting & Time Series: An Applied Approach, 3rd 

,Duxbury Press, Belmont California, 1993. 



4 วชิยั สุรเชิดเกียรติ ,สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้,โรงพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ,กรุงเทพ,พิมพค์ร้ังท่ี2,2542 

5 วชิยั สุรเชิดเกียรติ ,เอกสารประการสอน วชิา วธีิทางสถิติ ( STATISTICS METHOD) 
6.W.W. Hines,Montgomery D.C.,Probability & Statistics in Engineering and Management 

Science  3rd ed. John Wiley & Sons 1972 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน ผล
การประเมินอาจารยผ์ูส้อน พร้อมทั้งขอขอ้เสนอแนะผา่นแบบประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนกัศึกษา ความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากได้รับผลประเมินอาจารยผ์ูส้อน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดัหากิจกรรมและ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชใ้นการสอน เช่น การอภิปรายการจดัการเรียนการสอน หรือท าการวจิยัภายใน
หอ้งเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 



 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  


