
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
                                 GE 4027  สถิติเบื้องต้น  

                                   Introduction to statistic 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ  
                                นักศึกษาศกึษาดว้ยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                                           ศาสนศาสตรบัณฑิต  

                            และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 นางสาวกรรณิกา ไวโสภา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
20 กรกฎาคม 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เข้าใจระเบียบวิธีการทางสถิต ิ 
2) น าทฤษฎีความน่าจะเป็นไปใช้  
3) เข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง  
4) น าการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร ์การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและ สหสัมพันธ์อย่างง่ายไปใช้  
5) น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและงานวิจัย  
6) ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความละเอียด รู้จักเหตุผล 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องระเบียบวิธีการทางสถิต ิน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและงานวิจัย 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
เกี่ยวกับ ค่ามัชฌิมา ค่าแปรปรวน และสัดส่วน 
 

          Study of regulations of statistics, Measurement of centripetal tendency, measurement of distribution of 
data, possibility, explanation of continuous and discontinuous possibility, random sample, estimation of 
parameter value and test hypothesis of statistic on the middle value, variation value and proportion. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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    สถานท่ีให้ค าปรึกษาฯ อาคาร 2 ช้ัน 1 ห้อง สาขารัฐศาสตร ์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 (1) คุณธรรมค้าจุนโลก เช่น 

พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจาใจ
อันประเสริฐ) สังคหวัตถ ุ4 
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชน)  

1. ให้ความส าคัญในวินัย  การต่อ
ตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่
ก าหนด 
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
3. เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 4. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี    

1. การเรียกช่ือ การให้คะแนนการ
เข้าช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 

 (2) ธรรมคุ้มครองโลก : หิร ิ
(ความละอายที่จะทาบาป ทา
ชั่ว ทาทุจริต) โอตตัปปะ 
(ความ เกรงกลัวต่อผลบาป 
ผลแห่งความชั่ว ผลแห่งการ
ทาทุจริต)  

1. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี    
3. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
4.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
5.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 
2. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม การมีวินัย 
และความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 (3) คุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิ
และความ รับผิดชอบของ
มนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่าง
คนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง 
ความใจกว้าง และความอดทน  

1. ให้ความส าคัญในวินัย  การต่อ
ตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่
ก าหนด 
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
3. การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 
2. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้อม 
3. สังเกตความตั้งใจในการดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยภายใน
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4. การเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
การเสียสละ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย   

 (4) คุณธรรมจริยธรรมของ
พลเมืองที่มีหัวใจ
ประชาธิปไตยและมีจิตสานึก
ต่อสังคม  

1. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
2.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

 

1. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม การมีวินัย 
และความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สังเกตการณ์ท างานและการเป็น
ประชาธิปไตยภายในกลุ่ม การ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 

 5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.การสอนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรมในการเรียน
การสอน  
2. การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน  
3. การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนฝึก  การ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอน
และเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
2) ประเมินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา  
1.การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ คือการมอบหมายให้
นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประยุกต์ใช้ การท ารายงาน 
และรายงานหน้าช้ันเรียน 

 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
3. แบบทดสอบ 

 2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล  

2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การบรรยายและอภิปราย การ
ท างานรายบุคคล การท างานกลุ่ม      

 

1 การทดสอบย่อย  
2 การสอบกลางภาค และปลาย

ภาคการศึกษา 

 3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และสามารถนา
มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได ้ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการบรรยาย 
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ค้นคว้า วิเคราะห ์ฝึกปฏิบัต ิทา
กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้

1 การทดสอบย่อย  
   2 การสอบกลางภาค  และปลาย
ภาคการศึกษา 
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ชุมชนจากสถานที่จริง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้
หลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) สามารถสืบค้นข้อมูล 

วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และ
นาไปประยุกต์ใช้ได้  

(1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกัน
อภิปราย  
(2) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้  
(3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูป
รายงาน โครงงาน และนาเสนอ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2.  การมีส่วนร่วมในการเรียน การ
ตอบค าถาม การตอบโต้ โดยอาศัย
เหตุผลจากข้อที่เป็นจริง 
3. แบบทดสอบ 
 

 2) การแสวงหาความรู้ การ
สรุป การตีความ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการ  

(1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกัน
อภิปราย  
(2) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้  
(3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูป
รายงาน โครงงาน และนาเสนอ  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

 3) ประเมินค่า โดยเน้นการบูร
ณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม  

(1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกัน
อภิปราย  
(2) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้  
(3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูป
รายงาน โครงงาน และนาเสนอ 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติ
ของผู้เรียน  ที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  
วิจารณ์  และนาเสนออย่างเป็น
ระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา  การ
ปฏิบัติงาน  และผลงานของผู้เรียน
ทั้งงานเดี่ยว  และงานกลุ่ม  
พฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิด
วิเคราะห์  ด้วยการนาความรู้ทาง
หลักการ  ทฤษฎีไปปรับประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และมี
เหตุผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 (1) การพัฒนาทักษะการรับรู้ 1. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้ (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
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ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม  

หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
2.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
 

แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนและการทางานร่วมกับเพื่อน  
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย  

 (2) การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ีการ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่
ละครั้ง และผู้รายงาน 
2.  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมภายในห้อง 

 (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่
ละครั้ง และผู้รายงาน 
2. มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความ
รับผิดชอบและการเป็น  
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
3. การสอนที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ระหว่างผู้เรียนกับ  ผู้เรียน  และ
ผู้เรียนกับผู้สอน 
4. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนและการทางานร่วมกับเพื่อน  
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 (1) มีความไวในการวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิต ิหรือคณิตศาสตร ์ 

1 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก ่กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิการฝึก
ทักษะ 
2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based  
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
คิดวิเคราะห ์การคิดสังเคราะห ์การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในและ

การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง ได้แก ่การใช้
แบบวัด แบบทดสอบ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
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นอกห้องเรียน ได้แก ่การฟังการ
บรรยายจากผู้สอนหรือวิทยากร การ
รับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้

 (2) ภาษาพูดและภาษาเขียน 
อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์
ความรู ้หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว  

1 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก ่กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิการฝึก
ทักษะ 
2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based  
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
คิดวิเคราะห ์การคิดสังเคราะห ์การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3การเรียนรู้ผา่นแหลง่เรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน  ได้แก่ การฟังการ
บรรยายจากผู้สอนหรือวิทยากร  

การรับรู้ขา่วสารจากสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ  และ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง ได้แก ่การ
ใช้แบบวดั แบบทดสอบ การ
สงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน 

 (3) มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

1 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก ่กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิการฝึก
ทักษะ 
2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based  
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
คิดวิเคราะห ์การคิดสังเคราะห ์การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3การเรียนรู้ผา่นแหลง่เรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน ได้แก่ การฟังการ
บรรยายจากผู้สอนหรือวิทยากร 
การรับรู้ขา่วสารจากสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ และ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง ได้แก ่การ
ใช้แบบวดั แบบทดสอบ การ
สงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 
1.แผนการสอน 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1-2 
 

แนะน าการเรียนการสอน  
ความรู้พ้ืนฐานสถิติ  
1.1 นิยามของสถิต ิ 
1.2 ความหมายของสถิต ิ 
1.3 ความหมายของศัพท์  
1.4 ขอบเขตและเนื้อหาของสถิต ิ 
    1.4.1 สถิติเชิงพรรณนา  
    1.4.2 สถิติเชิงอนุมาน  
1.5 ประเภทข้อมูล 
    1.5.1 ประเภทข้อมูลจ าแนก  
ลักษณะของข้อมูล 
    1.5.2 ประเภทข้อมูลจ าแนกตามระดับ
หรือสเกลทางการวัด 
1.6 แหล่งข้อมูลทางสถิต ิ
    1.6.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ
    1.6.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา 
ไวโสภา 

3-4 2. ระเบียบวิธีทางสถิติ 
  2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทะเบียนหรือการบันทึก 
    2.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ส ารวจ 
    2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลอง 
  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.3 การน าเสนอข้อมูล  
    2.3.1 การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของบทความ 
    2.3.2 การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของบทความกึ่งตาราง 
    2.3.3 การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 
    2.3.4 การน าเสนอข้อมูลในรูปกราฟ
และแผนภาพ 
  2.4 การสร้างตารางแจกแจงความถี่ 

6  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 ระดมสมอง 
 แบบฝึกหัด 

 

 

5-6 
 

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 6  การบรรยาย  นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  3.1  อัตราส่วน สัดส่วน เปอร์เซ็นต ์
  3.2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
     3.2.1  ความสัมพันธ์ของ ฐานนิยม 
มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     3.2.2  การเลือกใช้ค่าตัวกลางที่
เหมาะสม 

 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 แบบฝึกหัด 

7 4.  การหาต าแหน่งข้อมูล 
   4.1 เปอร์เซ็นต์ไทล ์
   4.2 เดไซน ์
   4.3 ควอไทล ์

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

8 
 

5. การวัดการกระจาย 
   5.1 พิสัย 
   5.2 ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล ์
   5.3 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
   5.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

9 สอบกลางภาค    

10-11 
 

6. สัมประสิทธิ์แห่งการกระจาย   
   6.1.ความเบ ้
   6.2 โค้งแจกแจงความถี่ข้อมูล 
   6.3 การวัดความเบ้  
   6.4 ค่าการวัดความเบ ้
   6.5 ความโด่ง 
6 ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน 

6  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 ค้นคว้าและรายงาน 
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

12-13 7. การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจง 
กลุ่มตัวอย่าง 
  7.1 ตัวแปรสุ่ม 
  7.2 ชนิดตัวแปลสุ่ม 
  7.3 ฟังก์ช่ันความน่าจะเป็น 
  7.4 ค่าคาดหวัง 
  7.5 การแจกแจงค่าเฉลี่ย 

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

14 8. การประมาณค่าพารามิเตอร์  
  8.1 ความหมายการประมาณค่า  
  8.2 การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร  
  8.3 การประมาณค่าความแปรปรวนของ

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

http://202.29.7.2/teacher/kanlaya/3.17.html
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ประชากร 
  8.4 การประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากรการก าหนดขนาดตัวอย่างการ 
  8.5 ประมาณค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
2 กลุ่มประชากร 
8.6 การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร  

 การศึกษาด้วยตนเอง  
 แบบฝึกหัด 

15-16 9. การทดสอบสมมติฐาน  
  9.1 ความหมายของสมมติฐาน  
  9.2 ความผิดพลาดในการทดสอบ  
สมมติฐาน  
  9.3 วิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ 
  9.4 การทดสอบค่าเฉลี่ย 

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 ระดมสมอง 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 แบบฝึกหัด 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

17 สอบปลายภาค 3 วัดผลประเมินผล  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 (1) คุณธรรมค้าจุนโลก เช่น 

พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจาใจ
อันประเสริฐ) สังคหวัตถุ 4 
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชน)  

1. การเรียกช่ือ การให้คะแนนการเข้า
ช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 1-15 

10 % 

 (2) ธรรมคุ้มครองโลก : หิร ิ
(ความละอายที่จะทาบาป ทา
ชั่ว ทาทุจริต) โอตตัปปะ (ความ 
เกรงกลัวต่อผลบาป ผลแห่ง
ความชั่ว ผลแห่งการทาทุจริต)  

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 
2. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม หน้าที่
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตนที่

เหมาะสม การมีวินัย และความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 (3) คุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิ
และความ รับผิดชอบของมนุษย์ 
ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่น
ปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจ

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 
2. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความพร้อม 
3. สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
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กว้าง และความอดทน  สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
การเสียสละ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย   

 (4) คุณธรรมจริยธรรมของ
พลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย
และมีจิตสานึกต่อสังคม  

1. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม หน้าที่
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตนที่
เหมาะสม การมีวินัย และความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์ท างานและการเป็น
ประชาธิปไตยภายในกลุ่ม การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่น 

 

 5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอน
และเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
2) ประเมินจากผลงาน และความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย
การเสียสละ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 1-15 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
3. แบบทดสอบ 

สัปดาห ์9,17 

40 % 

 2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล  

1 การทดสอบย่อย  
2 การสอบกลางภาค  และปลายภาค
การศึกษา 

สัปดาห ์3,6,9,17 

 3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตได ้ 

1 การทดสอบย่อย  
2 การสอบกลางภาค  และปลายภาค
การศึกษา 

สัปดาห ์3,6,9,17 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) สามารถสืบค้นข้อมูล 1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน สัปดาห์ที่ 1-16 10 % 
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วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และ
นาไปประยุกต์ใช้ได้  

รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2.  การมีส่วนร่วมในการเรียน การ
ตอบค าถาม การตอบโต้ โดยอาศัย
เหตุผลจากข้อที่เป็นจริง 
3. แบบทดสอบ 
 

 

 2) การแสวงหาความรู้ การสรุป 
การตีความ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-16 

 3) ประเมินคา่ โดยเน้นการบรู
ณาการและเช่ือมโยงสูส่งัคม  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-16 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 (1) การพัฒนาทักษะการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น  มุมมองเชิงบวก  
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม  

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนและการทางานร่วมกับเพื่อน  
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นา
เสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 1-16 

10 % 

 (2) การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ีการ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนและการทางานร่วมกับเพื่อน  
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นา
เสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 1-16 

 (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนและการทางานร่วมกับเพื่อน  
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นา
เสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 1-16 
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5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 (1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิ
หรือคณิตศาสตร ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง  ได้แก่ การใช้
แบบวดั  แบบทดสอบ  การสงัเกต
พฤติกรรมผู้ เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-16 

30 % 

 (2) ภาษาพดูและภาษาเขียน อนัมี
ผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้  

หรือประเด็นปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง  ได้แก่ การใช้
แบบวดั  แบบทดสอบ  การสงัเกต
พฤติกรรมผู้ เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-16 

 (2) มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผล  
ได้ตรงตามสภาพจริง ได้แก ่การใช้
แบบวดั แบบทดสอบ การสงัเกต
พฤติกรรมผู้ เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-16 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

1. เอกสารและต าราหลัก 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร สถิติเบื้องต้นและการวิจัย , กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2545. 
ยุทธ ไกยวรรณ์ สถิติเพื่อการวิจัย , กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) นักศึกษากรอกแบบสอบถามที่ผู้สอนหรือคณะกรรมการหลักสูตรสร้างขึ้น 
3) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินท่ีได้มาวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกติ 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี ้

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) มีการตั้งคณะกรรมการหลักสูตรในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี ้

1) จัดท ารายงานการทวนสอบจากผลการประเมินข้อ 1 และ 2 แล้วน ามาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
          (นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา)  

                        วันท่ี 7 มกราคม 2559 
 


