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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขBอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-034-203   สถิติ 
            Statistics 
2.  จํานวนหน2วยกิต  :   3(3-0-6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป
นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ท่ัวไป 

 
4.  อาจารย<ผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูBสอน :  
 4.1  อาจารย<ผูBรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย โรสนี  จริยะมาการ 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388    
 4.2  อาจารย<ผูBสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย โรสนี  จริยะมาการ 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   
  2)  อาจารย จิตติมา  ชอบเอียด 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388  
  3) อาจารย เสริมศักด์ิ  สุรวัลลภ   

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปQท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นป@ท่ี 2   
6.  รายวิชาท่ีตBองเรียนมาก2อน  :  ไม�มี 
7.  รายวิชาท่ีตBองเรียนควบคู2กัน  :  ไม�มี 
8.  สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล2าสุด  :   21 ตุลาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ2งหมายและวัตถุประสงค< 

1.   วัตถุประสงค<ของรายวิชา  
1) เพ่ือให2นักศึกษามีความรู2และเข2าใจแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนฐานทางสถิติ ความหมายของสถิติ 

ความสําคัญและประโยชน ของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติ ระดับการวัดข2อมูล และ
ข้ันตอนการใช2สถิติกับงานทางด2านวิทยาศาสตร  

2) เพ่ือให2นักศึกษาสามารถอธิบายและคํานวณข2อมูลพ้ืนฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน�าจะเป
น  
ตัวแปรสุ�ม และการแจกแจงตัวแปรสุ�ม การประมาณค�า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห การถดถอย
และสหสัมพันธ  การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทางได2อย�างถูกต2อง 

3) เพ่ือให2นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรู2ทางสถิติท่ีได2ไปประยุกต ใช2ในงานด2าน
วิทยาศาสตร  
 
2.  วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือนักศึกษาจะได�มีความรู� ความเข�าใจ เกิดทักษะ
ในการท่ีจะนําไปประยุกต"ใช�ได�มากข้ึน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา   
ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ ทฤษฎีความน+าจะเป,น ตัวแปรสุ+มและการแจกแจงตัวแปรสุ+ม การ

ประมาณค+า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห"การถดถอยและสหสัมพันธ" การวิเคราะห"ความแปรปรวน 
 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชBต2อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย  48  ชั่วโมง 
  
3.  จํานวนช่ัวโมงต2อสัปดาห<ท่ีอาจารย<ใหBคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก2นักศึกษาเป1นรายบุคคล    

จัดให2นักศึกษาพบอาจารย เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาห ละ 2 ชั่วโมง  
 ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 16.00 น. ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
 โทร  086-4884388 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูBของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูB 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดBานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีวินัย ตรงต�อเวลา รู2จัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ (หลัก) 
1.3 มีความรับผิดชอบต�อตนเอง
และผู2อ่ืน (รอง) 
1.4 มีความซ่ือสัตย สุจริต และ  
มีจรรยาบรรณ (หลัก) 
 

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปUญหา 
(Problem-solving)      
3. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
4. การสอนแบบการศึกษาเป
น
รายบุคคล (Individual Study)  
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.งานท่ีให2ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ  
4.การนําเสนองาน 
5.การฝfกตีความ 
 

2.  ดBานความรูB 
2.1 มีความรู2และความเข2าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีด2าน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข2อง (หลัก) 
2.3 สามารถวิเคราะห ปUญหาทาง
วิทยาศาสตร และหาแนว
ทางแก2ไขปUญหาได2อย�างเหมาะสม 
(รอง) 
2.4 สามารถนําความรู2ด2าน
วิทยาศาสตร ท่ีเก่ียวข2องไป
ประยุกต ได2อย�างเหมาะสม (หลัก) 
 

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปUญหา 
(Problem-solving)      
3. การเรียนแบบสร2างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)  
4. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝfกตีความ 
4.ข2อสอบอัตนัย 
5. ข2อสอบปรนัย 
 

3.  ดBานทักษะทางปUญญา  
3.1 สามารถค2นคว2าหาความรู2
ด2านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมจากแหล�งข2อมูลท่ี
หลากหลายได2ด2วยตนเอง (รอง)
3.2 คิดวิเคราะห  และแปล
ความหมายของข2อมูลท่ีได2จาก

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปUญหา 
(Problem-solving)      
3. การเรียนแบบสร2างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)  
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝfกตีความ 
4.ข2อสอบอัตนัย 
5. ข2อสอบปรนัย 
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การพัฒนาผลการเรียนรูB 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

การศึกษาค2นคว2าอย�างเป
นระบบ 
(หลัก)    

4. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

4.  ดBานทักษะความสัมพันธ<
ระหว2างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.4  สามารถเสนอแนะแนวทาง
เพ่ือการแก2ปUญหาท้ังส�วนตัวและ
ส�วนรวม (หลัก) 
4.5  มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวเองและของกลุ�ม 
(หลัก) 

1. การเรียนแบบแก2ปUญหา 
(Problem-solving)      
2.การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
3. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝfกตีความ 
 

5.  ดBานทักษะการวิเคราะห<เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชB
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.2 มีความสามารถในการ
วิเคราะห  แปลความหมายข2อมูล
เชิงตัวเลข (หลัก) 
5.3 สามารถสื่อสารได2อย�างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟUง 
และการเขียน การสื่อความหมาย
โดยใช2สัญลักษณ  (รอง) 
5.5 สามารถใช2เครื่องคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข2องได2 (หลัก)    
 

1.ใช2เครื่องคํานวณในการ
คํานวณในบางเนื้อหาวิชา 
2.มีการนําเสนอข2อมูลโดยใช2 
PowerPoint 
3.การแนะนําเทคนิคการสืบค2น
ข2อมูลทางอินเตอร เน็ต 
4.การมอบหมายงานด2วยการ
สืบค2นข2อมูลด2วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.การนําเสนองานด2วยวาจา 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูB  (Curriculum Mapping)   
 

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม�กําหนดผลการเรียนรู2 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทางปUญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ<
ระหว2างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห<เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชBเทคโนโลยี 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-106 สถิติ  
(Statistics) 

�  � � �  � � � �      � �  � �  � 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห<
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูBสอน 

1 ปฐมนิเทศ แนะแนวประมวลรายวิชาและ
เกณฑ การวัดและประเมินผล 

 

3 - 1. การทดสอบก�อนเรียน (pretest)  

หัวข2อความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับสถิติ 

2. บรรยายประกอบการสอน  

คะแนนทดสอบก�อน
เรียน (pretest) 

อ.โรสนี 

2 บทที่ 1 ความรู2พื้นฐานทางสถิติ    
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

อ.เสริมศักดิ์ 

3 บทที่ 2 การวิเคราะห ข2อมูลเบื้องต2น 3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

4 บทที่ 2 การวิเคราะห ข2อมูลเบื้องต2น(ต�อ) 3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 
 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

อ.เสริมศักดิ์ 
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สัปดาห<
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม การประเมินผล ผูBสอน 

5 บทที่ 3  ความน+าจะเป,น 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 
 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

6 บทที่ 3  ความน+าจะเป,น (ต�อ) 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

7 บทที่ 4  ตัวแปรสุ+ม การแจกแจงตัวแปรสุ+ม
และการแจกแจงตัวอย+าง 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

 

อ.จิตติมา 

8 บทที่ 4  ตัวแปรสุ+ม การแจกแจงตัวแปรสุ+ม
และการแจกแจงตัวอย+าง (ต�อ) 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัด
ถูกต2องไม�ต่ํากว�า 
60% 

 

อ.จิตติมา 
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สัปดาห<ที่ เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมงปฏิบัติ วิธีสอน/กิจกรรม การประเมินผล ผูBสอน 

9 สอบกลางภาค 

10 บทที่ 5  การประมาณค�า  3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

11 บทที่ 6  การทดสอบสมมติฐาน 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

12 บทที่ 6  การทดสอบสมมติฐาน 
(ต�อ) 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดบทถูกต2อง
ไม�ต่ํากว�า 60% 

 

อ.เสริมศักดิ์ 

13 บทที่ 7  การวิเคราะห ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ   
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.โรสนี 

14 บทที่ 7  การวิเคราะห ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ   
(ต�อ) 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.โรสนี 
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สัปดาห<ที่ เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมงปฏิบัติ วิธีสอน/กิจกรรม การประเมินผล ผูBสอน 

15 บทที่ 8  การวิเคราะห ความ
แปรปรวน 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.โรสนี 

16 บทที่ 8  การวิเคราะห ความ
แปรปรวน (ต�อ) 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดถูกต2องไม�ต่ํา
กว�า 60% 

 

อ.โรสนี 

17 ทบทวนก�อนสอบ 3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝfกฝนการแก2ปUญหาจาก
แบบฝfกหัดและค2นคว2าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝfกหัดบทถูกต2อง
ไม�ต่ํากว�า 60% 

 

อ.โรสนี 
 

18 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูB    
  

ผลการเรียนรูB วิธีการประเมินผล สัปดาห<ท่ี
ประเมิน 

สัดส2วนของ
การ

ประเมินผล 
1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 5.2, 5.3, 5.5 

ทดสอบย�อยครั้งท่ี 1 
สอบกลางภาคการศึกษา 
ทดสอบย�อยครั้งท่ี 2 
สอบปลายภาคการศึกษา 

5 
9 

14 
18 

5% 
30% 
5% 

30% 
1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 
3.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 
5.5 

การประเมินการทํางาน 
- กิจกรรม 
- รายงานและการนําเสนอ           

ทุกสัปดาห  
 

10% 
10% 

1.1, 1.3, 1.4, 4.4, 4.5 ประเมินความรับผิดชอบ 
ประเมินความตรงต+อเวลา 
ประเมินความซ่ือสัตย" 
ประเมินความร+วมมือในการปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ  

ทุกสัปดาห  10% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชBในการเรียนการสอน   

ไม�มี 
2.  เอกสารและขBอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป1นตBองศึกษาเพ่ิมเติม   

ไม+มี 
3.  เอกสารและขBอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

กัลยา  วานิชย บัญชา. หลักสถิติ. พิมพ ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: ธรรมสารจํากัด, 2551 
ณหทัย  ราตรี. สถิติเบ้ืองตBน แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 

2556 
ม่ิงขวัญ  เหรียญประยูร. ความน2าจะเป1นและสถิติ  . กรุงเทพฯ : หน�วยงานส�งเสริมการสร2าง, 

2549 
Keller, Gerald and Warrack, Brian. Statistics For management and economics. 

Abbueviated Forth edition, An International thomson Publishing Company, Pacific Grove, 
CA93950, USA. 1999 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ<การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให2นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา ท้ังด2านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห2องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน       
ท่ีส�งผลกระทบต�อการเรียนรู2 และผลการเรียนรู2ท่ีได2รับ ข2อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด2วยระบบ
เครือข�ายของมหาวิทยาลัย  

 
2.  กลุยุทธ<การประเมินการสอน :  คณะกําหนดให2มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการ
สอนท่ีแต�งต้ังโดยคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3.   การปรับปรุงการสอน  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ทวนสอบจากคะแนนข2อสอบหรืองานท่ี
มอบหมาย  
 
 5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  ปรับปรุงรายละเอียด
สื่อการสอน เพ่ือให2ผู2เรียนทําความเข2าใจได2ง�ายข้ึน 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย<ผูBรับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

ลงช่ือ     อาจารย<ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 


