
มคอ.3 
  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์  
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา : 040513101 : การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ 
                      Statistical Data Collection and Management  
2.  จ านวนหน่วยกิต :  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

      - วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
      - วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ บุญกอง  ทะกลโยธิน 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  :  ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  : ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  :  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด :  3  สิงหาคม  2558 
 

หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าในภาพรวมของกระบวนการทางสถิติในทุกขั้นตอน โดยเน้นในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการข้อมูลที่ได้มาก่อนท าการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
4. เพ่ือให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการกับข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาในครั้งน้ี ยังไม่มี เน่ืองจากเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก  
แต่ถ้าเป็นที่มาในการพัฒนารายวิชาน้ีในหลักสูตร  มีสาเหตุมาจากข้อมูลมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ  ดังน้ัน 
ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ เก่ียวกับ ข้อมูลเป็นอย่างดี ก่อนน าไปใช้งานในระดับสูงและเพ่ือการตัดสินใจ ต่อไป  
 



หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 สถิติและความส าคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ การได้มาของข้อมูลโดยวิธีการ
ส ารวจ การทดลอง การจ าลอง และการค้นคืนจากฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  การตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูล วัฏจักรการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางสถิติ การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
 Statistics and its essentials; data and statistical information; data from survey, experiment, 
simulation and retrieving data from database; methods of data collection; assuring data quality; electronic 
data processing life cycle; basic statistical techniques and analysis, conclusion and presentation. 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริม ความรู้พ้ืนฐาน
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 

ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  
โดยการใช้เครื่องม่ือเก็บ
ข้อมูลและการใช้  IT  

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

             อาจารย์ประจ าวิชาจัดตารางการเข้าพบเพ่ือให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ
เป็นเวลา  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยประกาศให้ทราบผ่าน  Google Classroom, หน้าห้องพักหรือโทรนัดหมาย
นักศึกษาให้สามารถเข้าพบและปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศหรือตามที่โทรนัดหมาย 
 

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral Development) 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของ
หลักสูตร ดังน้ี 

1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ภายใต้เหตุและ

ผลด้วยความยุติธรรม 



4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทางสถิติ เพ่ือการประมวลผลข้อมูลและแปล

ผลเป็นไปตามทิศทางที่ผู้ใช้ก าหนด 
7) การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดโดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอ่ืน  

1.2  วิธีการสอน 

        กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย  
1) ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาประกอบในขณะที่สอนเน้ือหาโดยสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม และจริยธรรม 
2) การปฏิบัติ : มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ตรงต่อ                    

เวลาและมีความซ่ือสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและในการสอบ 
3) การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทย์ปัญหาในห้องเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

1.3  วิธีการประเมินผล 
                 การประเมินผลการเรียน - การสอน เพ่ือให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยประเมินผลดังน้ี 

1) การทดสอบ 
- จ านวนนักศึกษาที่ท าการทุจริตในการสอบ   
- ขาดสอบ  มาสาย  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

2) การมีวินัย 
- การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการแต่งกายถูกระเบียบ  
- ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- การสร้างความเป็นอัตตลักษณ์ของตนเองและรายวิชา 

3) ความรับผิดชอบ 
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  การส่งงานตามก าหนด 
- ความรับผิดชอบตามบทบาทของนักศึกษา  

4) การสรุปด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้รับการพัฒนา 
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลที่สรุปได้ใน ข้อ 1, 2  และ 3 เพ่ือหาข้อสรุป 

    เก่ียวกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม   



2.  ความรู้ (Knowledge) 

 2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนา  
       ผลที่ได้จะต้องเป็นความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ภายใต้หลักการ แนวคิด 

และทฤษฏีที่ก าหนดในลักษณะวิชา ดังน้ี 
  1.  มีความรู้ในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวิชาที่ศึกษา 
                  - ที่มาของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      - การจัดการข้อมูลที่ได้มาก่อนท าการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
  2.  มีความรู้พ้ืนฐานสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
                  - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
  3.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ/หรือ สามารถ 
                  บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
       - ความรู้ ความสามารถจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลสถิติ    
                 - การน าเอาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ 
                    เหมาะสม 

     - ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศทางด้านสถิติ 
 2.2  วิธีการสอน 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ประกอบด้วย  
1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาประกอบในขณะที่สอนเน้ือหาโดยสอดแทรก 

                         องค์ความรู้ตามทฤษฎีและหลักการ 
2. การปฏิบัติ : มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ตาม 

ทฤษฎีและหลักการ พร้อมการประยุกต์  
3. การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทย์ปัญหาในห้องเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการ 

ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. การสร้าง One Point Lesson  (OPL) และ Conclusion Diagram จากองค์ความรู้ที่ได้รับในส่วน

ของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลการเรียน - การสอน เพ่ือให้มีความรู้ โดยประเมินผลดังน้ี 
1. การทดสอบ : ทั้งแบบอัตนัย  ปรนัยและพร้อมสอบปฏิบัติ 

- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  
2. การมีวินัย 

- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การสร้างความเป็นอัตตลักษณ์ของตนเองและรายวิชา 



3. ความรับผิดชอบ 
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตามก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 

4. การสรุปด้านความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากคะแนนที่สรุปได้ใน ข้อ 1, 2  และ 3 เพ่ือหาข้อสรุป 
    เก่ียวกับความรู้ 

3.  ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) 

      3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1. สามารถมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์        
2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง

ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้  

        อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ 
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้เครื่องมือนักคิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้และท างาน เช่น  Mind Mapping, Tree Diagram, OPL etc. 
3.2  วิธีการสอน 

            กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน 
โดยผู้สอนเป็นทั้งผู้สอนและพ่ีเล้ียง โดยมีแนวทางการสอน ดังน้ี  

1. ก าหนดปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้า หาแนวทางแก้ปัญหาเอง   
(แนะน าแหล่งข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ) 

2. สรุปผลส่ิงที่ได้จากข้อ 1  เพ่ือปรับการเรียน การสอนให้สอดคล้องแผน 
3. บรรยายตามผลข้อ 1,2  พร้อมให้สรุปผลการเรียนแต่ละบทโดยใช้เครื่องมือนักคิด 

 3.3  วิธีการประเมินผล 

         กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษามีทักษะทางปัญญา จากแนวคิดในข้อ  3.1, 3.2 โดยการ
ประเมินผลดังน้ี 

1. การทดสอบ : ทั้งแบบอัตนัย  ปรนัยและพร้อมสอบปฏิบัติ 
- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  

1. การมีวินัย 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและร่วมอภิปราย  จากโจทย์ที่มอบหมายในแต่ละบทเรียน 
- หาข้อสรุปแต่ละบทเรียนและสร้างความเป็นอัตตลักษณ์ของบทเรียน 

2. ความรับผิดชอบ 



- วิเคราะห์ งานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากการน าเสนอผลงาน 
3. การสรุปด้านทักษะทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนา 

- ประเมินโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก ข้อ 1, 2  และ 3 เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับ 
   ทักษะทางปัญญา 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
      4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

1. ภาวะผู้น าและผู้ตาม โดยสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดีของ
ทีมงาน 

2. การวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 

4.2  วิธีการสอน 
        กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ มีดังน้ี  
1. ภาวะผู้น าและผู้ตาม :  

- มอบหมายงาน  พร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

- เสนอแนวทางการวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- การผลิตผลงานร่วมกันและวิเคราะห์แผนงานว่ามีผลกระทบต่อส่วนใดบ้าง 
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
4.3 วิธีการประเมินผล 

             กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบประเมิน
จากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 

1. ความส าเร็จของงานครอบคลุมทุกประเด็น 
2. การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ผู้เรียนด้วยกัน  หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
3. ปัญหาต่างๆ ในการท างานร่วมกัน  การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ 
4. การสรุปด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา 
5. โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลที่สรุปได้ใน ข้อ 1, 2  และ 3 เพ่ือหาข้อสรุป 



5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical & Communication Skill) 

5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (1) ทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  เพ่ือการประยุกต์และการประมวลผลข้อมูล ทั้งการ 
                   ท าด้วยมือและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
        (2) ทักษะในการส่ือสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
  (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี   
              ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
        5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การสอนในรายวิชาน้ีใช้ Google Application for Education ส าหรับบริหารห้องเรียน ดังน้ี   

(1) การสร้างเครือข่ายร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขทาง
คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การสอนเสริมจากข้อ 1  ในกรณีที่ไม่มีในบางรายวิชา หรือมีไม่ครบทุกประเด็น  
(3) การมอบหมายงานที่ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ สืบค้น  

เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน  โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ในการรายงานแบบวาจา เพ่ือฝึกการส่ือสาร การใช้ภาษา โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมประกอบการน าเสนอ 

(4) การสอดแทรกบทเรียนภาษาอังกฤษในเน้ือหาที่ เก่ียวข้อง ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Textbook, Youtube, บทความ วารสาร etc. และสามารถส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การ
เขียน โดยการท ารายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

        5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 

(1) การเป็นสมาชิกของ  Google  Classroom ใน Google Application for Education  
(2) เทคนิคการน าเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เสนอแบบวาจา การท ารายงาน โดยพิจารณา

ความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(3) การเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ที่ถูกต้องและเหมาะสม  
(4) ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
(5) การตอบค าถาม ในการท ารายงาน และการสอบทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ  



หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ผู้สอน : นายบุญกอง ทะกลโยธิน 

สัปดาห์ท่ี เดือน หัวข้อ/ รายละเอียด กิจกรรมการเรียน-การสอน-ส่ือ 

1 สิงหาคม บทที่ 1 สถิติและความส าคัญของสถิติ  
- ความส าคัญ  แนวคิดเก่ียวกับสถิติและกระบวนการทางสถิติ 
- บทบาทของสถิติและการประยุกต์ในสังคมปัจจุบัน 
- ทิศทางของสถิติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการประยุกต์เชิงสถิต ิ

Basic Skill : Moral, Numeric,  
IT & English Skill,  OPL 
1. New Technology และ SIT  
2. Source and Type of Data  
3. National Statistical Office 
4. Related Software  
Data sources and Self Asset… 
- Journal , Internet, etc. 
- Website : NECTEC, NSO, etc. 
- How to …English, Math,… 

2 สิงหาคม บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ 
- ความส าคัญของข้อมูลกับงานด้านสถิติ 
- โครงสร้างข้อมูลและประเภทของข้อมูล  
- การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเลขฐานต่าง ๆ  
- คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดแีละข้อมูลที่มีคุณภาพ 

3 สิงหาคม บทที่ 3  หลักพื้นฐานของกระบวนการผลิตสารสนเทศ 
- วัฎจักรการประมวลผลและประมวลผลวิธีต่าง ๆ 
- การประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสถิติกับวัฎจักร- 
   การประมวลผลข้อมูล 

Group Study 
- องค์ประกอบของระบบ 
    คอมพิวเตอร์ 
- ปฏบิัติการ 1: Intro. to Google 
    Application for Education. 

4 กันยายน บทที่ 4  กระบวนการทางสถิติ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสถิติกับ  
   กระบวนการวิจัย 
- กระบวนการทางสถิติ 5 ขั้นตอน 

- ปฏบิัติการ 2 : Windows 
  and Intro. to  MS office  
 

5 กันยายน บทที่ 5 การวางแผนในเก็บรวบรวมข้อมูล  
- องค์ประกอบของการออกแบบและวางแผนทีด่ี   

Planning for Data Collection 1--
- ปฏบิัติการ 3  : MS Excel 

6 กันยายน บทที่ 6 เคร่ืองมือการวิจัยและการวัดประสิทธิภาพ 
- แบบสอบถามและ แบบทดสอบ 

- สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
- Intro. to  SPSS 

7 กันยายน บทที่ 7 การได้มาของข้อมูลด้วยการส ารวจด้วยตัวอย่าง (1) 
- การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
- วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

Planning for Data Collection 2  
- ปฏบิัติการ4 :MS Power Point 
     (โดยการน าเสนอรายงาน)  

8 กันยายน-
ตุลาคม 

บทที่ 7 การได้มาของข้อมูลด้วยการจ าลองและการทดลอง (2) - ปฏบิัติการ 5  : SPSS 

9 ตุลาคม บทที่ 8 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 
- การสร้างคู่มือลงรหัสและรูปแบบสร้างแฟ้มข้อมูล 

Planning for Data Preparation   
- ปฏบิัติการ 6  : R Program 

10 ตุลาคม สอบกลางภาค ชม. ปฏิบัติการมีการทดสอบ 

http://web.nso.go.th/


สัปดาห์ที ่ เดือน หัวข้อ/ รายละเอียด กิจกรรมการเรียน-การสอน-ส่ือ 

11 ตุลาคม บทที่ 9 พื้นฐานของการบริหารข้อมูล  
   Data Profiling            

Data Quality Solution 

12 ตุลาคม บทที่ 10 การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล 
    Data Qualification Management 

File Processing 

13 พฤศจิกายน บทที่ 11 การรวมรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน 
              Data integration 

Database Management 
 

14 พฤศจิกายน บทที่ 12 การปรับปรุงคุณค่าของข้อมูล 

              Data augmentation 

Software for Data Management 
- ปฏบิัติการ 7 : Access 

15 พฤศจิกายน น าเสนอรายงาน Problem Discussion  
16-17 พ.ย.-ธ.ค. สอบภาคปฏิบัติและทบทวน  

18 ธันวาคม สอบปลายภาค  

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 พัฒนาการของนักศึกษา 
ทดสอบย่อย  

1-18 
2, 4, 6, 8, 12, 14 

5% 
 10% 

2 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 รายงานและน าเสนอ 15  15% 
3 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบกลางภาค 10 20% 
4 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบปลายภาค 18 50% 

 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและต าราหลัก 

    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน   “Statistical  Information Technology” 
    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน   “ การประมวลแฟ้มข้อมูล.” 

2.  เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 

      Discovering Computers 2014: Living in a Digital World,  Complete by Shelly Cashman Vermaat  
      Data Collection: Planning for and Collecting All Types of Data   by  Patricia Pulliam Phillips and Cathy A. Stawarski         
      Data Collection and Analysis  ; Second Edition , Roger Sapsford - University of Teesside ; 2010 
     ปัญจราศรี  ศรไชย ; การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      ครรชิต  มาลัยวงศ์ , ดร. ; 1. ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์, 2. อนาคตบัณฑิตไทยบนเส้นทางไอที 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า :   - Website ที่เก่ียวข้องและกรณีศึกษาต่างๆ จากแผนการสอน 

http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Patricia%20Pulliam%20Phillips
http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Cathy%20A.%20Stawarski
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/roger-sapsford


หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาน้ีโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาโดยการสร้างแบบประเมิน พร้อมการสนทนาแลกเปล่ียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจาก
พฤติกรรมของผู้เรียน สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยระบบประเมินของคณะและการวิจัยในชั้นเรียน 
     
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษา
และ ผลประเมินการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและผลการประเมินของคณะ พร้อมทบทวนผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากทราบผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 
จุดเด่นและส่ิงที่ต้องปรับปรุง โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การ
อภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายในห้องเรียน  การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ในการปรับปรุงการสอน โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผลจากการ
ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน
สอบและคะแนนจิตพิสัย 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง  
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 

********* 


