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มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อรายวิชา / จํานวนหน่ วยกิต
451313 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Processing) / 3 หน่วยกิต (3-2-3)
หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 / ชั้นปี ที่ 4 (ASB) และนักศึกษาที่สนใจ
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
452102 สถิติวิเคราะห์ 2 หรื อเทียบเท่า
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
สถานทีเ่ รียน
Sec 1 Th. 9.00-12.00 น.
Fr. 15.00-17.00 น.
Sec 2 Th. 13.00-16.00 น.
Th. 16.00-18.00 น.
Sec 3 Fr. 9.00-12.00 น.
Fr. 13.00-15.00 น.
Sec 4 W. 9.00-12.00 น.
M. 17.00-19.00 น.

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

78-520
78-520
78-520
78-520
78-520
78-520
78-520
78-520

8. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
3 สิ งหาคม 20558
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทําวิจยั โดยเชื่อมโยงตั้งแต่วตั ถุประสงค์ย่อยต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
ในการวิจยั โดยเน้นที่การวิเคราะห์ขอ้ มูลตั้งแต่พ้ืนฐาน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ต่างๆ
การนําเสนอข้อมูลและการรายงานผลการวิจยั การเตรี ยมแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการลงรหัส
ข้อมูล การจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อการประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ แนวทางการเลือกโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ให้เหมาะสมกับงาน ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดกระทํากับข้อมูล จัดเตรี ยมรหัสในแบบสอบถาม เตรี ยมข้อมูลในการ
วิเคราะห์และลงมือปฏิบตั ิในกับการใช้โปรแกรมทางสถิติที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในการประมวลผลข้อมูล
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อความทันสมัยด้านโปรแกรม นักศึกษาจะได้ความรู ้หลากหลายและเกิดทักษะ
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะของข้อมูลทางสถิติ การจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อการประมวลผลการกําหนดรหัส รู ปของสื่ อข้อมูล
แฟ้ มข้อมูล รู ปแบบตาราง วิธีการประมวลผลทางสถิติ หน้าที่ในการประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องจักรต่างๆ ที่ ใช้ในการประมวลผล การจัดเตรี ยมคําสั่งเพื่อทําตารางและการทํารายงาน โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและการใช้งาน ตลอดจนการจัดทํารายงานและนําเสนอผลที่ได้
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 54ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ฝึกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การศึกษาด้วยตนเอง 6
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ด้วยตนเองภายใต้
คําแนะนําของผูส้ อน

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
* อาจารย์ประจําวิชา ให้คาํ ปรึ กษาผ่านเว็บไซด์คณะ
* ให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลในเวลาราชการ ตามประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ซ่ ึงติด
ประกาศหน้าภาควิชา
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
* พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
* มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
* เคารพกฎระเบียบของการศึกษาร่ วมกัน
* มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
1.2 วิธีการสอน
* บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากสภาพการทํางานจริ ง
* แสดงการใช้โปรแกรม และกําหนดเงื่อนไข ให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1.3 วิธีการประเมินผล
* พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงาน ความตรงต่อเวลา
* การปฏิบตั ิกบั งานจริ งด้วยโปรแกรมในห้องเรี ยน
* ประเมินจากงานที่นกั ศึกษาส่ ง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทําวิจยั โดยเชื่อมโยงตั้งแต่วตั ถุประสงค์ยอ่ ยต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในการวิจยั
สามารถเตรี ยมแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล ลงรหัสข้อมูล เตรี ยมข้อมูลเพื่อการประมวลผลกับคอมพิวเตอร์
เลือกโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติให้เหมาะสมกับงาน เตรี ยมข้อมูลในการวิเคราะห์ และใช้โปรแกรมทางสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลตั้งแต่พ้ืนฐาน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ต่างๆ และนําเสนอข้อมูลและ
การรายงานผลการวิจยั ได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยายและใช้โปรแกรม ลงมือปฏิบตั ิกบั โปรแกรม มอบหมายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
* ชิ้นงานที่มอบให้
* สอบการปฏิบตั ิ สอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความคิดอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ มีการปฏิบตั ิ
3.2 วิธีการสอน
ยกกรณี ศึกษาจากการทํางานจริ งประกอบเพื่อให้นกั ศึกษาได้คิดตามอย่างเป็ นระบบ
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3.3 วิธีการประเมินผล
-วิเคราะห์จากกรณี ศึกษา
- คําตอบที่ได้รับจากนักศึกษาเมื่อลงมือปฏิบตั ิ
- รายงานที่จดั ทํา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
* พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
* พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นกลุ่ม
* พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ให้ครบถ้วน ตรงเวลา
4.2 วิธีการสอน
* มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
* จากงานและรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
* ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
* ทักษะการสื่ อสารด้วยการพูด และรายงาน
* ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
* ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
* ทักษะการนําเสนองาน
5.2 วิธีการสอน
* ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขในห้องบรรยาย
* พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการมอบหมายงาน
* พัฒนาเทคนิคการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากงานที่มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมิน
* การจัดทํารายงาน
* การสอบปฏิบตั ิ จากการสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา

5

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
รายละเอียดการสอนในแต่ ละสั ปดาห์ :
ครั้งที่
หัวข้ อทีส่ อน

กิจกรรม (ถ้ ามี)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ข้อตกลงในการเรี ยน และเนื้อหาของบทเรี ยน
การวิจยั และขั้นตอนของการวิจยั
แนวทางการใช้งานโปรแกรมทางสถิติที่สาํ คัญ
แนวการแบบสอบถามและการลงรหัส
การลงรหัส
การสร้างแฟ้ มข้อมูลในโปรแกรมสําเร็ จรู ป
กลุ่มคําสัง่ ในการจัดการกับข้อมูล
กลุ่มคําสัง่ ในการจัดการกับข้อมูล (ต่อ)
เรื่ อง FREQENCIES PROCEDURE

15
16
17
18

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การเปรี ยบเทียบรายคู่

การใช้ DESCRIPTIVE PROCEDURE
การสร้างตารางไขว้ดว้ ย CROSSTAB
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ฯ (ต่อ)

- ถาม-ตอบ
- ถาม-ตอบ
- ทําแบบฝึกหัดท้ายบท
- สร้างและลงรหัสข้อมูล
- สร้างและลงรหัสข้อมูล
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
สอบกลางภาค
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ

- ฝึกปฏิบตั ิการ
- ฝึกปฏิบตั ิการ
สอบปฏิบตั ิ และ สอบปลายภาค
สอบปฏิบตั ิ และ สอบปลายภาค

การประเมินผล

ทดสอบโดยให้ตอบคําถาม
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3

ผลการเรี ยนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1.1, 2.1,
3.1,4.1,5.1

การบ้าน สอบกลางภาค
การปฏิบตั ิและสอบทฤษฎี

9 หรื อนัดหมาย
สําหรับปฏิบตั ิ

20 %และ 20%

1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1
1.1 ,4.1

สอบปลายภาค
การปฏิบตั ิและสอบทฤษฎี
การเข้าชั้นเรี ยน
ความตรงต่อเวลาในการเรี ยนและ
การส่ งงาน

17 หรื อนัดหมาย
สําหรับปฏิบตั ิ
ตลอดภาคการศึกษา

20 %และ 25%
5%

หมายเหตุ อาจปรับลดไม่เกิน 8% สําหรับสว่นที่ 3 (ถ้ามี)
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หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ . การประมวลผลข้ อมูลทางสถิต(ิ by SPSS FOR WINDOW) กรุ งเทพมหานคร:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.

กัลยา วานิชย์บญั ชา. การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย . กรุ งเทพมหานคร:
พิมพ์ครั้งที่ 9 , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
2. เอกสารและข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ
Power point และคู่มือปฏิบตั ิการและแฟ้ มข้อมูลประกอบการปฏิบตั ิการ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ . การวิจยั เบื้องต้น. . ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.

----------. การแปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากโปรแกรมสํ าเร็จรู ป. ม.ป.ท., 2541.
วีรานันท์ พงศาภักดี. การวิเคราะห์ เชิงสถิติ (กับ MINITAB). กรุ งเทพมหานคร : ภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2535.
สุ วิชาน มนแพวงศานนท์. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ครอบคลุมทุกเวอร์ ชัน.
กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด , 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.
ว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
หมวดที่ 7 : การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน และแบบประเมินผูส้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผลการสอบปฏิบตั ิ รายงานที่มีการแลกเปลี่ยนกันทํางาน
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ความสนใจในการปฏิบตั ิ รายงานของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
พิจารณาปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาทุก 5 ปี และปรับระบบการเรี ยนการสอนทุกปี ตามความเหมาะสม
หมวดที่ 8 ข้ อปฏิบัตใิ นการเรียนเพิม่ เติม
เนื่องจากมีนกั ศึกษาลงวิชานี้เป็ นจํานวนมาก อีกทั้งเป็ นวิชาชีพที่ทุกคนเลือกที่จะลงอย่างสมัครใจนัน่
แสดงว่าทุกคนคิดว่า “น่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์” จึงควรออกระเบียบดังนี้

เวลาเรียนปฏิบัตดิ งั นี้
1.
2.
3.
4.

ห้ ามทํางานอืน่ ๆ ในเวลาเรียน โดยเฉพาะการเปิ ด Internet เพือ่ การอืน่ (ถ้ าพบให้ ไปถอดวิชาออก)
ตรงเวลาทั้งเข้ าเรียนและส่ งงาน
ทุกชิ้นงานให้ ใช้ กระดาษขนาด A4 เท่ านั้น และต้ องระบุชื่อ-รหัส- section ทีล่ งทะเบียน (สํ าคัญมาก)
ไม่ อนุญาตให้ ส่งงานช้ าอย่ างเด็ดขาด ถ้ าจําเป็ นต้ องส่ งงานช้ า (เสดงหลักฐานในกรณีป่วย อุบตั ิเหตุ
และแจ้ งให้ ทราบในวันนั้น) และถ้ าส่ งเกินกําหนดเวลา 2 วันจะไม่ ตรวจให้
5. การตรวจชิ้นงานจะพิจารณาทั้งความถูกต้ อง ความสะอาดและความมีระเบียนเรียบร้ อย
6. สรุ ปการวัดผล
จะให้เกรดต้องมีครบทั้ง 5 ส่ วน
การเข้ าห้ องเรียนมากกว่ า 80 %
สอบปฏิบตั ิกลางภาคและสอบกลางภาค
สอบปฏิบตั ิกลางภาคและสอบปลายภาค

