ก

โครงการสอนรายภาคเรียน
รายวิชา สถิติเบื้องตน
2 หนวยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
*****************************************************************************************************
สาขาวิชา คณิตศาสตร
อาจารยผสู อน นายสัญญา พุมกุมาร
นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ
นายธรรมนูญ ผุยรอด
นางสาวสุพรรณี นวสิทธไพศาล
นางสาวอัญญารัตน บุญวัฒน
คําอธิบายรายวิชา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล เต็ม
ตามศักยภาพของผูเรียน และสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดในเนื้อหาเกี่ยวกับ
- แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล
- สถิตเิ ชิงพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง การวัดตําแหนงและการเปรียบเทียบ
การวัดการกระจาย และ
การวัดการแจกแจง
- สถิติเชิงอนุมานเบื้องตน การอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียว การอนุมานเชิงสถิติ
สําหรับสองประชากรที่มีอิสระและมีความสัมพันธกัน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยาง
งายและสหสัมพันธอยางงาย
ผูเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจกระบวนการทางสถิติ
2. นําวิธีการทางสถิตไิ ปประยุกตใชในศาสตรสาขาตาง ๆ ได
3. นําความรูทางสถิติไปประยุกตใชในงานวิจัยตาง ๆ และในชีวิตประจําวันได

ข

1
2
3
4

คาบที่
1-2
3-6
7 - 10
11 - 14

5

15 - 18

6

19 - 22

7

23 - 26

8
9

27 - 30
31 - 34

10
11
12

35 - 38
39 - 42
43 - 46

13

47 - 50

14
15
16
17

51 - 54
55 - 58
59 - 62
63 - 66

สัปดาหที่

เนื้อหา/หัวขอ
หมายเหตุ
การรวบรวมและนําเสนอขอมูล
การแจกแจงความถี่ของขอมูล
การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ ฮิสโทแกรม แผนภาพตน–ใบ
คากลางของขอมูล
- คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเฉลีย่ เลขคณิตแบบถวงน้ําหนัก คาเฉลีย่
เลขคณิตรวม การหาคาเฉลีย่ เลขคณิตของขอมูลทีแ่ จกแจง
ความถีแ่ ลว
คากลางของขอมูล(ตอ)
- คามัธยฐาน คาฐานนิยมของขอมูลที่ไมแจกแจงความถี่ และ
ขอมูลที่แจกแจงความถี่ หลักเกณฑที่สําคัญสําหรับการใชคา
กลางชนิดตาง ๆ
การวัดตําแหนงที่ของขอมูล
- เปอรเซ็นตไทล ควอไทล เดไซล ของขอมูลที่ไมแจกแจง
ความถี่ และขอมูลที่แจกแจงความถี่
สอบ Q1
การวัดการกระจายสัมบูรณ พิสัย สวนเบี่ยงเบนควอไทล
สวนเบีย่ งเบนเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน
การวัดการกระจายสัมพัทธ สัมประสิทธิพ์ ิสัย สัมประสิทธิ์ของ
สวนเบีย่ งเบนควอไทล สัมประสิทธิข์ องสวนเบีย่ งเบนเฉลี่ย
และสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
สอบกลางภาค
คามาตรฐาน เสนโคงปกติ และการแจกแจงความถี่ของขอมูล
พื้นที่ใตเสนโคง และแบบฝกหัด
สอบ Q2
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม แผนภาพการกระจาย
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัว
การประมาณคาของคาคงตัวโดยใชระเบียบวิธีกําลังสองนอยสุด
รูปทั่วไปและสมการปกติของสมการเสนตรง และแบบฝกหัด
รูปทั่วไปและสมการปกติของสมการพาราโบลา และแบบฝกหัด
รูปทั่วไปและสมการปกติของสมการเอกซโพเนนเชียล
และแบบฝกหัด

ค

สัปดาหที่

18
19
20

คาบที่
เนื้อหา/หัวขอ
67 - 70 ความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลในรูปของอนุกรมเวลา
และแบบฝกหัด
71 - 74 สหสัมพันธอยางงาย
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การอภิปราย
2. การทําแบบฝกหัด
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สถิติ
2. โปรแกรม SPSS
3. เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI-92
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการทําตัวอยางในหองเรียน
2. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย (แบบฝกหัด)
3. ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบยอย
4. ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และปลายภาค

หมายเหตุ

ง

แผนการประเมินผลการเรียนรู รายวิชา ค40106 สถิติเบื้องตน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
อัตราสวนคะแนน
กอนสอบกลางภาค : สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค: จิตพิสัย
15 : 25 : 20 : 30:10
ที่
เนื้อหาสาระ
งานที่มอบหมาย
1 กอนสอบกลางภาค
(15 คะแนน)
 การแจกแจงความถี่ของ 1. โจทยการบานครั้ง
ที่ 1 - 2
ขอมูล คากลางของ
2. แบบทดสอบ
ขอมูล
การวัดตําแหนงที่ของ
ขอมูล และ การวัดการ
กระจายของขอมูล
2 สอบกลางภาค (25 คะแนน)
 การแจงแจงความถี่ของ
ขอมูล
 คากลางของขอมูล
 การวัดตําแหนงที่ของ
ขอมูล

1. โจทยการบานครั้ง
ที่ 3 - 4
2. แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

3 หลังสอบกลางภาค (20 คะแนน)
 คามาตรฐานและพื้นที่ 1. โจทยการบานครั้ง
ที่ 5
ใตโคง
2. แบบทดสอบ
 ความสัมพันธเชิง
ฟงกชันระหวางขอมูล
 สหสัมพันธอยางงาย

3. โจทยการบานครั้ง
ที่ 6
-

ลักษณะงาน

คะแนน

กําหนดเวลา

งานเดี่ยว

2.5

ตามนัดหมายแต
ละครั้ง

ขอสอบอัตนัย 10 ขอ

5.0

งานเดี่ยว

2.5

ขอสอบอัตนัย 10 ขอ

5.0

ขอสอบปรนัย 20 ขอ
ขอสอบอัตนัย 2 ขอ

25

งานเดี่ยว

2.5

ขอสอบปรนัย 10 ขอ
ขอสอบอัตนัย 2 ขอ
งานเดี่ยว

15

-

2.5
-

ตามนัดหมายแต
ละครั้ง

24, 26, 28 ธ.ค.
50

ตามนัดหมายแต
ละครั้ง

จ

ที่
เนื้อหาสาระ
4 สอบปลายภาค (30 คะแนน)
 คากลางของขอมูล
 การวัดตําแหนงที่ของ
ขอมูล
 การวัดการกระจายของ
ขอมูล
 คามาตรฐานและพื้นที่
ใตโคง
 ความสัมพันธเชิง
ฟงกชันระหวางขอมูล
 สหสัมพันธอยางงาย
5 จิตพิสัย
 การตรงตอเวลา
 ความรับผิดชอบ
 การรวมกิจกรรมใน
หองเรียน

งานที่มอบหมาย

ลักษณะงาน

คะแนน

แบบทดสอบ

ขอสอบปรนัย 28 ขอ
ขอสอบอัตนัย 3 ขอ

30

10

กําหนดเวลา

3, 5, 7 มี.ค.
51

ฉ

กําหนดการมอบหมายงาน รายวิชา ค40106 สถิติเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
สัปดาหที่
2
29 ต.ค. – 2 พ.ย. 50
4
12 – 16 พ.ย. 50
6
26 – 30 พ.ย. 50
8
11 – 14 ธ.ค. 50
12
7 – 11 ม.ค. 51
14
21 – 25 ม.ค. 51

งาน
โจทยการบานครั้งที่ 1
เรื่อง การแจกแจงความถี่ของขอมูล
โจทยการบานครั้งที่ 2
เรื่อง คากลางของขอมูล
โจทยการบานครั้งที่ 3
เรื่อง การวัดตําแหนงที่ของขอมูล
โจทยการบานครั้งที่ 4
เรื่อง การวัดการกระจายของขอมูล
โจทยการบานครั้งที่ 5
เรื่อง คามาตรฐานและพื้นที่ใตโคง
โจทยการบานครั้งที่ 6
เรื่อง ความสัมพันธเชิงฟงกชนั ระหวาง
ขอมูล
รวมเวลาที่ใชทํางานมอบหมายตลอดภาคเรียน

จํานวนขอ

เวลาที่ใช

หมายเหตุ

3 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

10 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

3 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

10 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

20 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

10 ขอ

60 นาที

งานเดี่ยว

360 นาที

