-ตัวอยางการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ลําดับที่
กระบวนวิชา
STAT 264 (208264) Principles of Statistics
1.
หลักสถิติ
Pre : None

สวนที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเปน
1. คําอธิบายลักษณะกระบวน 1. ตามเอกสารแนบ
3(2-2-5)
วิชาและเนื้อหากระบวนวิชา
2. วัตถุประสงคกระบวนวิชา

2. ตามเอกสารแนบ

3. Curriculum mapping

3. ตามเอกสารแนบ

เหตุผล
1. ปรับเนื้อหากระบวนวิชาใหมีความ
เหมาะสมและใหสอดคลองกับจํานวน
ชั่วโมงที่สอนจริง
2. เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมกับ
บริบทของเนื้อหากระบวนวิชาในปจจุบัน
3. เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียนรู

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาดังกลาวขางตนไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 13
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีผลบังคับใชต้งั แตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

มคอ. 3
รายละเอียดของกระบวนวิชา
1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CHIANG MAI UNIVERSITY)
2. คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาสถิติ
Faculty of Science, Department of Statistics
3. รหัสกระบวนวิชา
208264
ชื่อกระบวนวิชา
หลักสถิติ (Principles of Statistics)
4. หนวยกิต
3 (2-2-5)

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา
1.1
 สําหรับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 สําหรับหลายหลักสูตร
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา
 วิชาศึกษาทั่วไป
 วิชาเฉพาะ
2. อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารยผูสอน
2.1 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
1) ผูชวยศาสตราจารย ลําปาง แสนจันทร
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานัดถุ คํากอง
2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)
คณาจารย
3. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
4. สถานทีเ่ รียน
 ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ระบุ) .............................................
5. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยจะใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมเกิน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ

ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร
ว. สถ. 264 (208264) หลักสถิติ
3 (2-2-5)
โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา
การวัดและประเมินผล
 A-F
 S/U
P
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาทุกครั้ง
 นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดเกีย่ วกับสถิติศาสตร ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบวิ
ยุตที่สําคัญ การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่สําคัญ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง แนวคิดของการอนุมานเกี่ยวกับประชากร 1 กลุม การ
ทดสอบภาวะรูปดีดวยไคกําลังสอง
วัตถุประสงคกระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของสถิติศาสตร
2. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการจัดทําขอสรุปเกี่ยวกับประชากร
3. ประยุกตใชแนวคิดทางสถิติขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทํางานทางสถิติ
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการประมวลผลขอมูลและจัดทําขอสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื้อหากระบวนวิชา
1. แนวความคิดเกีย่ วกับสถิติศาสตร
1.1 บทบาท และความสําคัญของสถิติศาสตร
1.2 ความหมายของสถิติ ขอบขายของสถิติ และระเบียบวิธีสถิติ
1.3 นิยามศัพททางสถิติที่สําคัญ
1.4 การประยุกตใชสถิติศาสตร
2. ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2.1 ขอมูล
2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงกราฟ
2.3 การจัดทําขอสรุปของขอมูล
3. ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
3.1 ความนาจะเปน
3.2 ฟงกชันความนาจะเปนขั้นพื้นฐานของตัวแปรสุม
3.3 การคาดหมาย และความแปรปรวนของตัวแปรสุม
4. การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบวิยุตที่สําคัญ
4.1 การแจกแจงยูนิฟอรมแบบวิยุต
4.2 การแจกแจงแบรนูลลี และทวินาม
4.3 การแจกแจงปวซง

จํานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบัติการ
3
-

5

6

3

3

3

3

5. การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่สําคัญ
5.1 การแจกแจงยูนิฟอรมที่ตอเนื่อง
5.2 การแจกแจงปรกติ
5.3 การแจกแจงที และไคกําลังสอง
6. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
6.1 ตัวอยางสุม
6.2 ทฤษฎีบทการลูเขาสูสวนกลาง
6.3 การแจกแจงของตัวอยางสุม
7. แนวคิดของการอนุมานเกี่ยวกับประชากร 1 กลุม
7.1 การกําหนดขนาดตัวอยาง
7.2 การประมาณแบบจุด และแบบชวง
7.3 การทดสอบสมมติฐาน และความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ 2
7.4 การอนุมานคาสัดสวนของประชากร
7.5 การอนุมานคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรปรกติ
8. การทดสอบภาวะรูปดีดวยไคกําลังสอง
รวม

3

3

3

3

7

7

3
30

5
30

เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวิชา
1. ปรับเนื้อหากระบวนวิชาใหมคี วามเหมาะสมและใหสอดคลองกับจํานวนชั่วโมงที่สอนจริง
2. ปรับวัตถุประสงคกระบวนวิชา เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมกับบริบทของเนื้อหากระบวนวิชาในปจจุบัน
3. ปรับ Curriculum mapping เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู

กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่
13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

Department of Statistics
Faculty of Science
STAT 264 (208264) : Principles of Statistics
3 (2-2-5)
Please state clearly if this course has  Lecture  Laboratory  Practicum  Cooperative
Course Evaluation:
 A-F  S/U
P
In this case of selected topic
 credit(s) can be counted for graduation on every enrollment
 credit(s) can be counted for graduation only once
Prerequisite : None
Course Description
Concepts of statistics, data and exploratory data analysis, basic probability theory, important distribution of discrete random
variable, important distribution of continuous random variable, sampling theory, concepts of inferences for one population, Chisquared goodness of fit test.
Course Objectives: Students are able to
1. explain the roles and importance of statistics.
2. explain basic concepts of making inference about population.
3. apply fundamental statistical concepts appropriately and efficiently in all steps of statistical works.
4. use statistical package for data processing and making conclusions efficiently.
Course Contents
1. Concepts of statistics
1.1 Roles and importance of statistics
1.2 Definition of statistics, scope of statistics and statistical methodology
1.3 Glossary of statistical terms
1.4 Applications of statistics
2. Data and exploratory data analysis
2.1 Data
2.2 Graphical data analysis
2.3 Data summarization
3 Basic probability theory
3.1 Probability
3.2 Basic probability function of a random variable
3.3 Expectation and variance of a random variable
4 Important distribution of discrete random variable
4.1 Discrete uniform distribution
4.2 Bernoulli and binomial distributions
4.3 Poisson distribution

No. of Hours
Lecture Laboratory
3
-

5

6

3

3

3

3

5 Important distribution of continuous random variable
5.1 Continuous uniform distribution
5.2 Normal distribution
5.3 Student’s t- and Chi-square distributions
6 Sampling theory
6.1 Random sample
6.2 Central limit theorem
6.3 Sampling distribution
7 Concepts of inferences for one population
7.1 Sample size determination
7.2 Point and interval estimation
7.3 Hypothesis testing and type I and II errors
7.4 Inference about population proportion
7.5 Inference about mean and variance in normal population
8 Chi-squared goodness of fit test
Total

3

3

3

3

7

7

3
30

5
30

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
วิธีการสอน
 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม  บรรยาย  ปฏิบัติการ
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  ฝกปฏิบัติ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  อื่นๆ ติดตามขาวสารในสื่อ
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ  บรรยาย  ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ  ฝกปฏิบัติ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
 อื่นๆ มอบหมายงาน
องคกรและสังคม
 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  บรรยาย  ปฏิบัติการ
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ
 ฝกปฏิบัติ
แกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ  อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา  ฝกปฏิบัติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 อื่นๆ มอบหมายงาน
2. ความรู
ความรูท ี่จะไดรับ
วิธีการสอน
 2.1 มีความรูและความเขาใจ
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญใน  ฝกปฏิบัติ
เนื้อหาที่ศึกษา
 อื่นๆ สืบคนประวัติศาสตรสถิติ
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา
รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการ  ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ จัดทํากรณีศึกษา
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
 2.3 สามารถติดตามความกาวหนา  บรรยาย  ปฏิบัติการ
ทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวาง  ฝกปฏิบัติ
ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการ  อื่นๆ สืบคนเอกสารและขอมูล
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
 2.4 สามารถบูรณาการความรูใ นที่  บรรยาย  ปฏิบัติการ
ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูใน
 ฝกปฏิบัติ
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 อื่นๆ (ระบุ) .......................

วิธีการประเมินผล
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
เรียน การเขาสอบ และการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

วิธีการประเมินผล
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่ น ๆ การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใน
หองเรียน
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและ
 ฝกปฏิบัติ
อยางเปนระบบ
 อื่นๆ จัดทํากรณีศึกษา
 3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา  บรรยาย  ปฏิบัติการ
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อ  ฝกปฏิบัติ
ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  อื่นๆ จัดทํากรณีศึกษา
 3.3 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม

วิธีการประเมินผล
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
 อื่นๆ จัดทํากรณีศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
วิธีการประเมินผล
วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้ง
 ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ............................
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี
 อื่นๆ จัดทํากรณีศึกษา
ประสิทธิภาพ
 4.2 สามารถใชความรูใ นศาสตรมา  บรรยาย  ปฏิบัติการ
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และ  ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
เปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
 อื่นๆ ติดตามขาวสารในสื่อและ
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
วิพากษกรณีตัวอยาง
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 4.3 มีความรับผิดชอบการ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทาง  ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและ
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่  ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................
เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและ
 อื่นๆ มอบหมายงาน
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนํา
สถิติมาประยุกตใชในการแกปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 5.3 สามารถสื่ อ สารอย า งมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน
เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การนํ า เสนอ
อยางเหมาะสม

 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 สอบ  รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 บรรยาย  ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 สอบ รายงาน  แฟมสะสมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................

สามารถเพิ่มทักษะพิสัยได (ถามี)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม

208264 หลักสถิติ

ความรู

ทักษะทางปญญา
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ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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