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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
451309 สถิติเชิงคํานวณ
Computational Statistics
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ปีการศึกษา 2558
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
451205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
Introduction to Probability Theory
7. สถานที่เรียน
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 กรกฎาคม 2558

มคอ.3
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเลขสุ่ม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อใช้ใน
การประมวลผลหรือการทําวิจัยทางสถิติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผลหรือการทําวิจัยทางสถิติ และทันต่อความต้องการในการใช้งานปัจจุบัน
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคการสร้างเลขสุ่ม การอินทิกรัลโดยมอนติคาร์โลและเทคนิคการลดความแปรปรวน มอนติ
คาร์โลที่เกี่ยวข้องกับการอนุมานทางสถิติ บูทสแตรป แจ็คไนฟ์ การประมาณความหนาแน่นความน่าจะเป็น
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
สอนเสริมตามความ
ไมมีฝึกปฏิบัติใน
ต้องการของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม
สอนเสริม

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดตารางการเข้าพบ เพื่อให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ
ต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้าพบ
ปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการนําเอา
ความรู้ไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านสถิติและการประกันภัย
รวมถึงเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรี ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็ นไปตามระเบี ยบของมหาวิ ทยาลั ย นั กศึ กษาต้ องมี ความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดยต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ นจากการตรงต่ อเวลาของนั ก ศึกษาในการเข้าชั้นเรีย น การส่งงานตามกํา หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) จํานวนนักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาสถิติประยุกต์เป็นอย่างดี สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม โดยมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเ คราะห์ แ ละแก้ไขปั ญ หาด้ วยวิ ธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ ค วามรู้
ทางด้านสถิติเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา
(3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางด้ า นสถิ ติอ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ย นแปลง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในชั้นเรียน
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
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2.2 วิธีการสอน
ใช้ ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทฤษฎี และประยุ กต์ ใ ช้ ท างปฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับวิชาที่ศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่กําลังศึกษา
(3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า นสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม
(4) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย มอบหมายให้ค้นคว้า อภิปรายกลุ่ม พร้อมนําเสนอผลลัพธ์จากการอภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์การ
ใช้เครื่องมือ และเทคนิคการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนในสังคม และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ดังนั้นนักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
(2) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ได้มอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้าและอภิปราย พร้อมนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอรายงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้าและอภิปราย พร้อมนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์การใช้เครื่องมือ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติมาแก้ปัญหา
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

1
2

Introduction to R Language
Introduction tor R Language
(continue)
Probability, Random Variables and
Generating Random Variables
Probability, Random Variables and
Generating Random Variables
(cont.)
Exploratory Data Analysis
Wring Function in R
Monte Carlo Integration
Monte Carlo Integration (cont.)
Monte Carlo Methods for
Inferential Statistics
Midterm exam
Monte Carlo Methods for
Inferential Statistics (cont.)
Monte Carlo Methods for
Inferential Statistics (cont.)

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
Lecture, Assignment
Lecture, Homework

ผู้สอน
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3

Lecture, Assignment

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3

Lecture, Homework

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3
3
3
3

Lecture, Homework
Lecture, Assignment
Lecture, Assignment
Lecture, Homework
Lecture, Assignment

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3
3

Lecture

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3

Lecture, Homework

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

6
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

13

Bootstrap methods and Bootstrap
Confidence Intervals
Bootstrap methods and Bootstrap
Confidence Intervals (cont.)
Jackknife methods
Using R for Research
Final exam

14
15
16
17

มคอ.3

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
Lecture, Assignment

ผู้สอน
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3

Lecture, Homework

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

3
3
3

Lecture, Homework
Assignment

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

1
2
3
4

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
งานที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ความตรงต่อเวลา/
ความรับผิดชอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
10
17
1-16
1-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
40%
15%
5%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชนาพันธุ์ ชนาเนตร. “เอกสารประกอบคําสอนวิชา 451309 Computational Statistics” ภาควิชาสถิติ
ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
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 ExampleBased 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 : การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินผลอาจารย์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนสามารถทําได้โดย ประเมินผลการสอบของนักศึกษา การรายงานผลการ
ฝึกปฏิบัติ การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผลจากการทดสอบย่อย การแสดงความคิดเห็นแบบ
โต้ตอบระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
พิจารณาจากผลการสอบและผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และนํามาปรับปรุงการสอนใน
ครั้งต่อไป
4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

