
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 

4112201 ความนาจะเปนและสถิตเิบ้ืองตน 

 Introduction to Probability and Statistics 
 

 

2. จํานวนหนวยกิต  

 3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 60/7 ผูชวยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ ธรรม

บํารุง 

กลุม 60/8 ผูชวยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ ธรรม

บํารุง 

กลุม 60/9 ผูชวยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ ธรรม

บํารุง 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2561  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  
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7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

   
 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ความนาจะเปน  การจําแนกประเภทของตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน การ

แจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม และสามารถนําไปใชได 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการคํานวณหาคาความนาจะเปนของเหตุการณ และความนาจะเปนของตัวแปรสุมได 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ คาคาดหวังของตัวแปรสุม คุณสมบัติของคาคาดหวัง และสามารถหาคาคาดหวัง

ได 

4. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ความหมายของประชากรและตัวอยางวิธีการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงของตัว

สถิต ิ

5. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ   ความหมายของพารามเิตอรและตัวประมาณคา  วิธีการประมาณคาแบบจดุและ

แบบชวง การทดสอบสมมติฐาน และสามารถนําความรูท่ีไดไปประยกุตใชในงานวิจัยหรือการทํางานในอนาคตได  

6. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหสมัพันธ  การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และสามารถนําความรูท่ีไดไป

ประยุกตใชในงานวิจัยหรือการทํางานในอนาคตได  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

   
 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 

 

          การนับจํานวนจุดตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหวังของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม

แบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง การสุมตัวอยาง การแจกแจงของตวัอยางสุม การประมาณคาพารามเิตอร และการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ  

 

          Counting sample points, probability, random variables, expected values of random variables, probability 

distributions of discrete and continuous random variables, sampling, sampling distributions, parameter 

estimation, and statistical hypothesis testing 

 

 

 

 

 
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 
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บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไมม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

   
 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

    

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1. การบรรยาย   1. การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม   

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของอยางบูรณาการ  

1. การบรรยาย 

2. การสอนแบบศูนยการเรยีน 

(Learning Center)  

3. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study)   

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การสอบกลางภาค  

3. การสอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และกระบวนการคดิท่ีเก่ียวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

1. การอภิปราย 

2. กิจกรรม   

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน   
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4. 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเน่ืองตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ตอสวนรวม  

1. กิจกรรม   1. การประเมินรายงาน/โครงงาน   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคล และกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน  

1. กิจกรรม   1. การประเมินรายงาน/โครงงาน   

 

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -กฎเกณฑเบ้ืองตน

เก่ียวกับการนับ 

-แฟคทอเรียล  

-วิธีเรียงสับเปลี่ยน  

-วิธีจัดหมู   

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

กลางภาค   

2  -ความนาจะเปน  

-ความนาจะเปนแบบ

มีเง่ือนไข  

-กฎความนาจะเปน

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

รวม  

-กฎของเบย   

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

แลว  2. การสอบ

กลางภาค   

3  -ตัวแปรสุมและ

ฟงกชันความนาจะ

เปนของตัวแปรสุม  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

กลางภาค   

4  -คาคาดหวังของตัว

แปรสุม  -คาความ

แปรปรวนของตัวแปร

สุม   

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

กลางภาค   

5  -การแจกแจงความ

นาจะเปนของตัวแปร

สุมแบบไมตอเน่ือง  

-การแจกแจงความ

นาจะเปนของตัวแปร

สุมแบบตอเน่ือง   

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

กลางภาค   

6  -สถิต ิ 

-ขอมูลและการเก็บ

รวมรวมขอมลู  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

3. การใช

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

5/11 



สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

-ประชากรและ

ตัวอยาง  

-การสุมตัวอยาง   

กรณีศึกษา 

(Case)  

4. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

5. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จาก

โจทย มอบหมาย

งานใหนักศึกษา

และใหนักศึกษา

ออกมานําเสนอ  

เรียบรอย

แลว และ

งาน

นําเสนอ  

2. การ

ประเมิน

รายงาน/

โครงงาน  

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม   

7  -การสุมตัวอยาง(ตอ)  

-การแจกแจงของตัว

สถิต ิ   

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม   

8  -การประมาณ

คาพารามิเตอรสําหรับ

ประชากร 1 กลุม  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม   

9  -การประมาณ

คาพารามิเตอรสําหรับ

ประชากร 2 กลุม  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม   
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

study)   

10  -การทดสอบ

สมมติฐานสําหรับ

ประชากร 1 กลุม และ

สอบยอย  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

ปลายภาค   

11  -การทดสอบ

สมมติฐานสําหรับ

ประชากร 2 กลุม  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

ปลายภาค   

12  -สัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

ปลายภาค   

13  -การวิเคราะหการ

ถดถอยอยางงาย  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

ปลายภาค   
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

(Independent 

study)   

จากโจทย  

14  -การวิเคราะหการ

ถดถอยอยาง

งาย (ตอ)  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

3. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

แบบฝก

ทักษะท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การสอบ

ปลายภาค   

15  การประยุกตใชสถิติใน

งานตางๆ  

3  0  1. การบรรยาย 

2. การสอน

แบบโปรแกรม 

(Programmed 

Instruction)/

การเรยีนดวย

บทเรียน

คอมพิวเตอร

ชวยสอน/การ

เรียนแบบ

ผสมผสาน/การ

เรียนแบบ

ออนไลน  

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

4. การศึกษา

คนควาโดย

อิสระ 

(Independent 

study)   

ผูสอนบรรยาย

เน้ือหา และให

นักศึกษาคนควา

ความรูดวย

ตนเอง พรอมกับ

ใหฝกปฏิบัติทํา

โจทยหาคําตอบ

จากโจทย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน   

ใบงานท่ี

นักเรียนทํา

เรียบรอย

แลว  

1. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม   

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

1  การสอบขอเขียน/สอบยอย    30.00  30.00  

2  การประเมินรายงาน/โครงงาน    5.00  5.00  

3  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม    5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค    30.00  30.00  

5  การสอบปลายภาค    30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 
ธีระศักดิ ์ ธรรมบํารุง  ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม, 2556.  

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ  

   
3. เอกสารและขอมลูแนะนํา  

 

1. สุรินทร ขนาบศักดิ ์ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม  2543. 

2. วิสาข   เกษประทุม ความนาจะเปนและสถิตเิบ้ืองตน กรุงเทพฯ:พ.ศ.พัฒนา , 2550. 

3. คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 

 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจดักิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

          -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

          -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

          -  แบบประเมินการสอนของผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - แบบการสํารวจความตองทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

 

9/11 



          -  ผลการสอบ  

          - ความสนใจและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของผูเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมลูเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

          - เรียกพบนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือแกปญหาเฉพาะจุด 

          - ใหแบบฝกหัดเพ่ิมมากข้ึน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 

ใหนักศึกษาตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 7 ดาน ไดแก 

 

ดานท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  

 

ดานท่ี 2 ดานความรู  

 

ดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา  

 

ดานท่ี 4 ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

 

ดานท่ี 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

ดานท่ี 6 ดานการจัดการเรียนรู 

 

ดานท่ี 7 ดารอัตลักษณบัณฑิต "จติอาสา พัฒนาทองถิน" 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน  

 1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม    

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให

เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย  
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