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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 040513114 สถิติเชิงค ำนวณ 
   Computational Statistics 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติธุรกิจและกำรประกันภัย (กลุ่มวิชำเลือกชีพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนำพันธุ์   ชนำเนตร 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภำคกำรศึกษำที่ 1/ ปีกำรศึกษำ 2561/ นักศึกษำสำขำวิชำสถิติธุรกิจและกำรประกันภัย ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040513105 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น (Probability Theory) 
 040513113 กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ทำงสถิติ 1  
   (Computer Applications in Statistics I) 

7. สถานที่เรียน 
 ภำควิชำสถิติประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  31 กรกฎำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 



 2 มคอ.3 

หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเลขสุ่ม กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงสถิติ เพ่ือใช้ใน

กำรประมวลผลหรือกำรท ำวิจัยทำงสถิติ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในโปรแกรมส ำเร็จรูปหรือภำษำคอมพิวเตอร์ส ำหรับ

ประมวลผลหรือกำรท ำวิจัยทำงสถิติ และทันต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 กำรประยุกต์ทำงสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ กำรจ ำลองข้อมูล เทคนิคกำรสร้ำงเลขสุ่ม กำรอินทิกรัล
โดยมอนติคำร์โล เทคนิคมอนติคำร์โลที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมำนเชิงสถิติ 
 Statistical applications using computer, data simulation, generating random number 
techniques, Monte Carlo techniques for integration and statistical inference 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยำย สอนเสริม 
กำรฝึกปฏิบัติ/งำน

ภำคสนำม/ กำรฝึกงำน 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ต่อภำคกำรศึกษำ 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของ

นักศึกษำเฉพำะกลุ่ม 

ไมมีฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อำจำรย์ประจ ำวิชำจัดตำรำงกำรเข้ำพบ เพ่ือให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่มตำมควำม

ต้องกำรเป็นเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยประกำศให้นักศึกษำทรำบหน้ำห้องพัก นักศึกษำสำมำรถเข้ำพบ
ปรึกษำได้ตำมตำรำงที่ประกำศ 

 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีควำมซื่อสัตย์ในกำรน ำเอำ
ควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีคุณภำพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตำมคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 



 3 มคอ.3 

(3) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

(4) สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติและกำรประกันภัย 
รวมถึงเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

(5) มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้นกำรเข้ำชั้น
เรียนให้ตรงเวลำ ตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย นักศึกษำต้ องมีควำม
รับผิดชอบในกำรท ำงำนกลุ่ม โดยต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม มีควำม
ซื่อสัตย์ ไม่กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบหรือลอกกำรบ้ำนของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ รวมทั้ งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ประพฤติดี ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจำกกำรตรงต่อเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด

ระยะเวลำที่มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจำกกำรมีวินัยและควำมพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
(4) จ ำนวนนักศึกษำท่ีกระท ำทุจริตในกำรสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นักศึกษำต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิชำสถิติประยุกต์เป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพ
และช่วยพัฒนำสังคม โดยมำตรฐำนควำมรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำที่ศึกษำ 
(2) สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรประยุกต์ควำมรู้

ทำงด้ำนสถิติเชิงค ำนวณในกำรแก้ปัญหำ 
(3) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนสถิติอย่ำงต่อเนื่อง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
(4) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จริง 
(5) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กำรทดสอบมำตรฐำนนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรทดสอบจำกข้อสอบของแต่ละรำยวิชำในชั้นเรียน 

ตลอดระยะเวลำที่นักศึกษำอยู่ในหลักสูตร 
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2.2 วิธีการสอน 
ใช้กำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทำงปฏิบัติใน

สภำพแวดล้อมจริง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำ
ตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้นๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค 
- กำรน ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษำต้องสำมำรถพัฒนำตนเอง และประกอบวิชำชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษำจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและควำมรู้
เกี่ยวกับวิชำที่ศึกษำ โดยนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติต่ำง ๆ จำกกำรสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทำงปัญญำดังนี้ 

(1) คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
(2) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำที่ก ำลังศึกษำ 
(3) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะในกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนสถิติประยุกต์ได้อย่ำง

เหมำะสม 
(4) สำมำรถสืบค้น ตีควำมและประเมินสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3.2 วิธีการสอน 
บรรยำย มอบหมำยให้ค้นคว้ำ อภิปรำยกลุ่ม พร้อมน ำเสนอผลลัพธ์จำกกำรอภิปรำย 

3.3 วิธีการประเมินผล 
กำรน ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน สอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรวิเครำะห์กำร

ใช้เครื่องมือ และเทคนิคกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรแก้ปัญหำ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษำต้องสำมำรถเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกับคนในสังคม และสำมำรถยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ

ผู้อ่ืน ดังนั้นนักศึกษำต้องได้รับกำรฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนที่หลำกหลำย 
(2) มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำมที่ได้มอบหมำย 

4.2 วิธีการสอน 
มอบหมำยงำนกลุ่มให้ค้นคว้ำและอภิปรำย พร้อมน ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
กำรน ำเสนอรำยงำน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษำต้องมีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
(1) มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ โดยใช้สำรสนเทศทำงสถิติที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(3) มีทักษะในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งกำรพูด กำรเขียนและกำรสื่อควำมหมำย 

5.2 วิธีการสอน 
มอบหมำยงำนกลุ่มให้ค้นคว้ำและอภิปรำย พร้อมน ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน 

5.3 วิธีการประเมิน 
กำรน ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำร

วิเครำะห์กำรใช้เครื่องมือ และเทคนิคในกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงสถิติมำแก้ปัญหำ 

 
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/ รำยละเอียด จ ำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ใช้ 

(ถ้ำมี) 
ผู้สอน 

1 Introduction to R and RStudio 3 Lecture ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
2 Data Types and Objects in R 3 Problem, Assignment ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
3 Data input and output 3 Practical in class ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
4 Data Management  3 Problem and discussion ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
5 Probability, Random Variables and 

Generating Random Variables 
3 Lecture, Homework ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์

6 Probability, Random Variables and 
Generating Random Variables 

3 Lecture, Assignment ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์

7 Wring Function in R 3 Practical in class ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
8 Monte Carlo Integration 3 Lecture, Assignment ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
9 Midterm exam    
10 Monte Carlo Methods for 

Inferential Statistics 
3 Lecture ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์

11 Monte Carlo Methods for 
Inferential Statistics (cont.) 

3 Lecture, Homework ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์

12 Monte Carlo Methods for 
Inferential Statistics (cont.) 

3 Lecture, Assignment ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์

13 Monte Carlo Methods for 
Inferential Statistics (cont.) 

3 Lecture, Homework ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์



 6 มคอ.3 

สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/ รำยละเอียด จ ำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

14 Bootstrap methods 3 Lecture, Assignment ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
15 Using R for Research 3 Problem and discussion ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
16 Using R for Research 3 Present ผศ.ดร.ชนำพันธุ ์
17 Final Exam 3   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ วิธีกำรประเมิน 
สัปดำห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของกำร
ประเมินผล 

1 สอบกลำงภำค 9 35% 
2 สอบปลำยภำค 18 35% 
3 งำนที่มอบหมำย + สอบย่อย 1-15 20% 
4 กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ควำมตรงต่อเวลำ/

ควำมรับผิดชอบ 
1-16 10% 

 
หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ชนำพันธุ์  ชนำเนตร. “เอกสำรประกอบค ำสอนวิชำ 451309 Computational Statistics” ภำควิชำสถิติ

ประยุกต์, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2559. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Crawley, M. J. “The R Book” John Wiley & Sons, Chichester, 2007. 
Evans, James R. and Olson, David L. “Introduction to Simulation and Risk Analysis” Prentice 

Hall, New Jersey, 2002. 
Kennedy, William J., Jr., (1980) “Statistical Computing” Marcel Dekker, Inc., New York, USA. 
Maindonald, John and Braun, John. “Data Analysis and Graphics Using R – an Example-

Based Approach” 2 edition, Cambridge University Press, UK, 2007. 
Rizzo, Maria L. (2008). “Statistical Computing with R” Chapman & Hall/CRC, USA. 
Verzani, John. “Using R for Introductory Statistics” Chapman & Hall, USA, 2004. 
Voss, Jochen. (2014). “An Introduction to Statistical Computing : A Simulation-Based 

Approach” John Wiley & Sons, Ltd., Malaysia. 
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หมวดที่ 7 : การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
กำรประเมินประสิทธิภำพในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและ

ควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำโดย กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผลกำร
ประเมินอำจำรย์ผู้สอน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะผ่ำนแบบประเมินผลอำจำรย์ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
กำรประเมินกำรสอนสำมำรถท ำได้โดย ประเมินผลกำรสอบของนักศึกษำ กำรรำยงำนผลกำร 

ฝึกปฏิบัติ กำรสอบถำมนักศึกษำในชั้นเรียน รวมทั้งผลจำกกำรทดสอบย่อย กำรแสดงควำมคิดเห็นแบบ
โต้ตอบระหว่ำงผู้สอนกับนักศึกษำ 

3. การปรับปรุงการสอน 
น ำปัญหำที่พบในกำรสอน กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในชั้นเรียนมำปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำร

สอน ประกอบกับพิจำรณำจำกผลกำรสอบ ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน และน ำมำปรับปรุงให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำประสงค์ของรำยวิชำต่อไป 

4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ จะมีกำรทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อตำมวัตถุประสงค์กำร

เรียนรู้ในรำยวิชำ ได้จำกกำรตรวจงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ กำรสอบถำมนักศึกษำในชั้นเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลของรำยวิชำ จะมีกำรวำงแผนกำร

ปรับปรุงกำรสอนและรำยละเอียดวิชำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 


