หลักสูตร การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ – Q003
๑. หลักการและเหตุผล
สถิติเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพมากที่ใชในการควบคุมคุณภาพ สถิติเปนเครื่องมือที่ยิ่งใชยิ่งแหลมคม เปนส"วนสําคัญ
ในกระบวนการการทํางานที่เกี่ยวของกับตัวเลขจํานวนมาก สามารถใชในการนําเสนอ และเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และ
การปฏิบัติการที่ถูกตอง การวิเคราะห,ทดสอบเกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก เพื่อใหเขาใจขอมูลที่ดี และการแปลผลที่ถูกตอง
การใชเทคนิคทางสถิติจึงมีความสําคัญยิ่ง การวิเคราะห,ทดสอบมีหลักจากการศึกษาขอมูลที่สุ"มมา (Sample) และนํามา
อธิบายคุณสมบัติของขอมูลทั้งหมด (Population) โดยการวัดค"าที่จํานวนครั้งนอยที่สุดที่ทําได เทคนิคทางสถิติเปนเครื่องมือที่
ใชในการตรวจหา การแยกแยะ การลดความผิดพลาดของกระบวนการทํางาน โดยลดปCจจัยที่ทําใหเกิดความแปรผัน ซึ่งผลที่
ไดทําใหผลวิเคราะห,ทดสอบเชื่อถือได มีความถูกตอง และมีความเที่ยงซึ่งเปนเปEาหมายสูงสุดของการวิเคราะห,ทดสอบ
นอกจากเทคนิคทางสถิตินี้ทําใหผูบริหารหองปฏิบัติการสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารคน การเลือก
เครื่ อ งมื อ เลื อ กวิ ธี วิ เ คราะห, และการแปลผลของขอมู ล จึ ง มี ค วามจํ า เปนในการฝG ก อบรมเพื่ อ ใชสถิ ติ เ ปนเครื่ อ งมื อ ใน
กระบวนการควบคุมคุณภาพ ใชในการแปลผล การวิเคราะห, และการนําเสนอผลวิเคราะห,ไดอย"างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรูดานสถิติและนํามาประยุกต,ใชในงานวิธีวิเคราะห,ทดสอบ
๓. คุณสมบัติผู(เข(ารับการฝ+กอบรม
• นักวิทยาศาสตร, เจาหนาที่หองปฏิบัติการ และผูที่เกีย่ วของในหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน
• ควรมีคุณวุฒิอย"างนอยปริญญาตรี หรือมีประสบการณ,การทํางานไม"นอยกว"า ๓ ปK
• ควรมีความรูพื้นฐานทางสถิติ และการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
๔. วิทยากร
ขาราชการกรมวิทยาศาสตร,บริการ และผูเชี่ยวชาญจากหน"วยอื่น
๕. หัวข(อหลักสูตร
• พื้นฐานของ Excel: การใชสูตร การใชฟCงชั่น และการใช Data Analysis
ใน Tools menu
• การคํานวณค"าสถิติ
Descriptive statistics: means, medium, variance, quartile, IQR,
Graphical techniques: histogram, boxplot, normal probability plot
• การแจกแจงความถี่ การทดสอบการแจกแจง
• การทดสอบสมมติฐาน
ช"วงความเชื่อมั่น การทดสอบที การทดสอบเอฟ การทดสอบ Outlier
• การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)
• แผนภูมิการควบคุม (Control Chart)
• การวิเคราะห,ความสัมพันธ,, scatter plots
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๙. คาใช(จาย

ค"าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท/คน

๑๐. การรับรองการฝ+กอบรม

ผูเขารับการฝGกอบรมไม"นอยกว"า ๗๕% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
จะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร,บริการ

กําหนดการฝ+กอบรม
หลักสูตร การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ
วันที่ ๑
เวลา
หัวข(อ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พื้นฐานของ Excel : การใชสูตร การใชฟCงก,ชั่นและ การใช Data
Analysis ใน Tools menu
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การคํานวณค"าสถิติ
Descriptive statistics
Graphical techniques
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การแจกแจงความถี่ การทดสอบการแจกแจง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การทดสอบสมมติฐาน
- t-test - F-test - Outlier
วันที่ ๒
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวข(อ
ลงทะเบียน
การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห,ความสัมพันธ, (Regression Analysis)
scatter plots

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว"าง ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

