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มคอ.3 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา : คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควิชาสถิติประยกุต ์
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา /  จํานวนหน่วยกติ 
  451313 การประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ  (Statistical Data Processing) / 3 หน่วยกิต (3-2-3)  
2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั 
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.กรองแกว้  หวงันิเวศน์กลุ 
4.    ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2557 / ชั้นปีท่ี 4 (ASB)  และนกัศึกษาท่ีสนใจ 
5.    รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  452102 สถิติวิเคราะห์  2 หรือเทียบเท่า 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
7.    สถานทีเ่รียน 
  Sec 1    Th.  9.00-12.00  น.   หอ้ง    78-520    
     Fr.  15.00-17.00  น.   หอ้ง    78-520    
  Sec 2    Th.  13.00-16.00  น.   หอ้ง    78-520    
     Th.  16.00-18.00  น.   หอ้ง    78-520    
  Sec 3    Fr.  9.00-12.00  น.   หอ้ง    78-520    
     Fr.  13.00-15.00  น.   หอ้ง    78-520    
  Sec 4    W.  9.00-12.00  น.   หอ้ง    78-520    
     M.  17.00-19.00  น.   หอ้ง    78-520    
 
8. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  3 สิงหาคม 20558 
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หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทาํวิจยัโดยเช่ือมโยงตั้งแต่วตัถุประสงคย์่อยต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
ในการวิจยั โดยเน้นท่ีการวิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่พื้นฐาน และการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ 
การนาํเสนอขอ้มูลและการรายงานผลการวิจยั การเตรียมแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการลงรหสั
ขอ้มูล การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผลกบัคอมพิวเตอร์    แนวทางการเลือกโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ
ให้เหมาะสมกบังาน ฝึกปฏิบติัในการจดักระทาํกบัขอ้มูล จดัเตรียมรหัสในแบบสอบถาม เตรียมขอ้มูลในการ
วิเคราะห์และลงมือปฏิบติัในกบัการใชโ้ปรแกรมทางสถิติท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในการประมวลผลขอ้มูล
  
2.      วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อความทนัสมยัดา้นโปรแกรม   นกัศึกษาจะไดค้วามรู้หลากหลายและเกิดทกัษะ 
 

หมวดที ่3 : ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

ลกัษณะของขอ้มูลทางสถิติ การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผลการกาํหนดรหัส รูปของส่ือขอ้มูล    
แฟ้มขอ้มูล รูปแบบตาราง วิธีการประมวลผลทางสถิติ หน้าท่ีในการประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใช้ในการประมวลผล การจดัเตรียมคาํสั่งเพื่อทาํตารางและการทาํรายงาน โปรแกรม
สาํเร็จรูปและการใชง้าน  ตลอดจนการจดัทาํรายงานและนาํเสนอผลท่ีได ้   

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 54ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 
 

ฝึกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยตนเองภายใต้
คาํแนะนาํของผูส้อน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  *  อาจารยป์ระจาํวิชา ใหค้าํปรึกษาผา่นเวบ็ไซดค์ณะ 
  *  ใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลในเวลาราชการ  ตามประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาของอาจารยซ่ึ์งติด
ประกาศหนา้ภาควิชา 
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หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
*  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ 

 *  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 *  เคารพกฎระเบียบของการศึกษาร่วมกนั 
 *  มีภาวะการเป็นผูน้าํและผูต้าม 
1.2 วธีิการสอน 

*  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  จากสภาพการทาํงานจริง 
 *  แสดงการใชโ้ปรแกรม   และกาํหนดเง่ือนไข ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 
1.3 วธีิการประเมินผล 

*  พฤติกรรมการเขา้เรียน  การส่งงาน  ความตรงต่อเวลา 
*  การปฏิบติักบังานจริงดว้ยโปรแกรมในหอ้งเรียน 
*  ประเมินจากงานท่ีนกัศึกษาส่ง 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

  ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทาํวิจยัโดยเช่ือมโยงตั้งแต่วตัถุประสงคย์อ่ยต่าง ๆ ท่ีตอ้งการในการวิจยั 
สามารถเตรียมแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล ลงรหัสขอ้มูล เตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผลกบัคอมพิวเตอร์    
เลือกโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติให้เหมาะสมกบังาน เตรียมขอ้มูลในการวิเคราะห์ และใชโ้ปรแกรมทางสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่พื้นฐาน และการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ และนาํเสนอขอ้มูลและ
การรายงานผลการวิจยัได้ 

2.2 วธีิการสอน 
บรรยายและใชโ้ปรแกรม ลงมือปฏิบติักบัโปรแกรม มอบหมายงาน   

2.3 วธีิการประเมินผล 
*  ช้ินงานท่ีมอบให ้

 *  สอบการปฏิบติั  สอบกลางภาค  และปลายภาคการศึกษา 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความคิดอยา่งมีระบบ  มีการวิเคราะห์ มีการปฏิบติั 
3.2 วธีิการสอน 
 ยกกรณีศึกษาจากการทาํงานจริงประกอบเพื่อใหน้กัศึกษาไดคิ้ดตามอยา่งเป็นระบบ 
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3.3 วธีิการประเมินผล 
   -วิเคราะห์จากกรณีศึกษา  
       - คาํตอบท่ีไดรั้บจากนกัศึกษาเม่ือลงมือปฏิบติั 
       - รายงานท่ีจดัทาํ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 *  พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
 *  พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
 *  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย  ใหค้รบถว้น ตรงเวลา 
4.2 วธีิการสอน 
 *  มอบหมายงานเด่ียวและงานกลุ่ม  
4.3 วธีิการประเมินผล 
 *  จากงานและรายงาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 *  ทกัษะการคิดคาํนวณเชิงตวัเลข 
 *  ทกัษะการส่ือสารดว้ยการพดู และรายงาน 
 *  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการคน้ควา้  
 *  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 *  ทกัษะการนาํเสนองาน 
5.2 วธีิการสอน 
 *  ใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขในหอ้งบรรยาย 
 *  พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจากการมอบหมายงาน 
 *  พฒันาเทคนิคการเลือกใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานท่ีมอบหมาย 
5.3 วธีิการประเมิน 
 * การจดัทาํรายงาน 
 * การสอบปฏิบติั  จากการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา 
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หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
รายละเอยีดการสอนในแต่ละสัปดาห์ : 

คร้ังที่ หัวข้อทีส่อน กจิกรรม (ถ้าม)ี การประเมนิผล 

1 ขอ้ตกลงในการเรียน และเน้ือหาของบทเรียน -       ถาม-ตอบ ทดสอบโดยใหต้อบคาํถาม 
2 การวิจยัและขั้นตอนของการวจิยั -       ถาม-ตอบ แบบทดสอบ 

3 แนวทางการใชง้านโปรแกรมทางสถิติท่ีสาํคญั - ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท แบบทดสอบ 

4 แนวการแบบสอบถามและการลงรหสั - สร้างและลงรหสัขอ้มูล แบบทดสอบ 

5 การลงรหสั - สร้างและลงรหสัขอ้มูล แบบทดสอบ 

6 การสร้างแฟ้มขอ้มูลในโปรแกรมสาํเร็จรูป  - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

7 กลุ่มคาํสัง่ในการจดัการกบัขอ้มูล - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

8 กลุ่มคาํสัง่ในการจดัการกบัขอ้มูล (ต่อ) - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

9 เร่ือง  FREQENCIES  PROCEDURE - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

10 สอบกลางภาค 
11 การใช ้DESCRIPTIVE PROCEDURE - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

12  การสร้างตารางไขวด้ว้ย CROSSTAB  - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

14 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ฯ (ต่อ)  - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

15 การวิเคราะห์ความแปรปรวน  - ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

16 การเปรียบเทียบรายคู่ -      ฝึกปฏิบติัการ แบบทดสอบ 

17 สอบปฏิบติั   และ   สอบปลายภาค 
18 สอบปฏิบติั   และ   สอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 2.1, 
3.1,4.1,5.1 

การบา้น สอบกลางภาค 
การปฏิบติัและสอบทฤษฎี 

9  หรือนดัหมาย
สาํหรับปฏิบติั 

            
20 %และ  20% 

2 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

สอบปลายภาค 
การปฏิบติัและสอบทฤษฎี 

 17  หรือนดัหมาย
สาํหรับปฏิบติั 

            
20 %และ  25% 

3 1.1 ,4.1 การเขา้ชั้นเรียน 
ความตรงต่อเวลาในการเรียนและ
การส่งงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

หมายเหตุ    อาจปรับลดไม่เกิน  8%   สาํหรับสวน่ท่ี 3 (ถา้มี)                                  
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หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลกั 

กรองแกว้  หวงันิเวศนก์ลุ. การประมวลผลข้อมูลทางสถติ(ิ by SPSS FOR WINDOW) กรุงเทพมหานคร:  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2543.  

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  การใช้ SPSS  FOR WINDOWS  ในการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย   .  กรุงเทพมหานคร: 

   พิมพค์ร้ังท่ี 9 ,  โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 
2. เอกสารและข้อมูลทีสํ่าคญั 
  Power  point     และคู่มือปฏิบติัการและแฟ้มขอ้มูลประกอบการปฏิบติัการ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

กรองแกว้  หวงันิเวศน์กลุ.  การวจิยัเบ้ืองตน้. .  ภาควชิาสถิติประยกุต ์   คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ,  2546.  

----------.  การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป.  ม.ป.ท., 2541.  
วีรานนัท ์ พงศาภกัดี.  การวเิคราะห์เชิงสถิติ (กบั MINITAB).  กรุงเทพมหานคร :  ภาควิชา 
               คณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2535. 
สุวิชาน มนแพวงศานนท.์   การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน.   

กรุงเทพมหานคร :  บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั , 2543. 
Devore, Jay L. Probability  and  Statistics  for  Engineering  and  the  sciences  2nd  ed  
USA ;  Brooks/Cole  Publishing  Company, 1987.         
--------- Probability and Statistics for Modern Engineering and the Sciences 6th  ed., 
 Singapore: Thomson Learning, 2004.     
Andy Field,  Discovering  Statistics Using  SPSS   2nd, USA: California  ; SAGE  Publications Ltd, 

Inc.  2005.   
วบ็ไซดท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา 
 

หมวดที ่7 : การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  การสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน และแบบประเมินผูส้อน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ผลการสอบปฏิบติั   รายงานท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัทาํงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  ความสนใจในการปฏิบติั   รายงานของนกัศึกษา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  พิจารณาปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุก 5 ปี  และปรับระบบการเรียนการสอนทุกปีตามความเหมาะสม 
 

หมวดที ่8    ข้อปฏิบัตใินการเรียนเพิม่เติม 
 

เน่ืองจากมีนกัศึกษาลงวชิาน้ีเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งเป็นวชิาชีพท่ีทุกคนเลือกท่ีจะลงอยา่งสมคัรใจนัน่
แสดงวา่ทุกคนคิดวา่      “น่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์”    จึงควรออกระเบียบดงัน้ี 
 

เวลาเรียนปฏิบัตดิงันี ้
1.    ห้ามทาํงานอืน่ ๆ ในเวลาเรียน  โดยเฉพาะการเปิด  Internet เพือ่การอืน่ (ถ้าพบให้ไปถอดวชิาออก) 
2. ตรงเวลาทั้งเข้าเรียนและส่งงาน 
3. ทุกช้ินงานให้ใช้กระดาษขนาด  A4  เท่าน้ัน   และต้องระบุช่ือ-รหัส- section ทีล่งทะเบียน (สําคญัมาก)    
4. ไม่อนุญาตให้ส่งงานช้าอย่างเด็ดขาด  ถ้าจําเป็นต้องส่งงานช้า (เสดงหลกัฐานในกรณป่ีวย  อุบัติเหตุ

และแจ้งให้ทราบในวนัน้ัน)  และถ้าส่งเกนิกาํหนดเวลา 2 วนัจะไม่ตรวจให้  
5. การตรวจช้ินงานจะพจิารณาทั้งความถูกต้อง   ความสะอาดและความมีระเบียนเรียบร้อย 
6. สรุปการวดัผล           จะใหเ้กรดตอ้งมีครบทั้ง 5 ส่วน   

       การเข้าห้องเรียนมากกว่า 80 % 
       สอบปฏิบติักลางภาคและสอบกลางภาค       

                                                สอบปฏิบติักลางภาคและสอบปลายภาค      

 


