
มคอ.3 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 451404  โครงงานพิเศษ 2       
   Special Project II 

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

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสถิติประยุกต์ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ 

5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 451403  โครงงานพิเศษ 1 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 4 มกราคม 2559 
 

 

  



หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด โดยผู้เรียนต้องค้นคว้า ศึกษา และท างานวิจัยในหัวข้อทางด้านสถิติ

หรือการประยุกต์ใช้สถิติศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยตนเอง ภายใต้การแนะน าและตรวจสอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานพิเศษ น าเสนอต่อกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด สามารถค้นคว้า ศึกษา และท างานวิจัยในหัวข้อทางด้านสถิติหรือ

การประยุกต์ใช้สถิติศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยตนเอง  

 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความคิดรวบยอดก่อนที่จะจบออกไป นักศึกษาต้องสามารถที่จะท างานวิจัยด้วย
ตนเองได้ ภายใต้ค าแนะน าและตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยภาควิชา หรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

- - - 
การศึกษาด้วยตนเอง 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษของนักศึกษาจัดตารางการเข้าพบเพ่ือให้ค าปรึกษาตามความต้องการ

เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบในแผนการสอนของรายวิชาและหน้าห้องพัก โดย

ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ 



หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเคารพกฎ กติกาและข้อบังคับของ
สถาบัน องค์กร และสังคม 

- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อปัญหาได้ 

-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.2  วิธีการสอน 

- แทรกกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษา 
1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมในห้องสอบ มารยาทในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ 

- พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

- ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและเวลาที่ก าหนด 
 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 มีความคิดรวบยอดทางสถิติศาสตร์ สามารถที่จะท างานวิจัยด้วยตนเองได้ ภายใต้ค าแนะน าและ

ตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2.2  วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางสถิติที่
สนใจ 

- ท างานกลุ่มและน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากการน าเสนองานวิจัย ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 
 

  



3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านสถิติศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าจากหัวข้อที่สนใจ 

3.2  วิธีการสอน 

 มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษา

สนใจและให้นักศึกษาน าเสนอความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัย 

3.3  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการน าเสนอความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และการตอบค าถาม 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
4.2  วิธีการสอน 

 มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษา

สนใจและให้นักศกึษาน าเสนอความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัย 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการน าเสนอความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และการตอบค าถาม 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการน าเสนอ 
พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วารสารต่างประเทศ หนังสือ 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล์  

- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 

 มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษา

สนใจและให้นักศึกษาน าเสนอความรู้ที่ได้จากหัวข้อวิจัย 

5.3  วิธีการประเมิน 

 ประเมินผลจากการน าเสนอความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และการตอบค าถาม 



หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/ รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 

 - แนะน าโครงสร้างรายวิชา  
 - แนะน าขั้นตอนการเสนอหัวข้อ    
    โครงงานพิเศษ 
 - แนะน าการประเมินผล 

3 
อภิปราย และ 

แสดงความคิดเห็น 

คณาจารย์ภาควิชา 

สถิติประยุกต์ 

2 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

3 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4 เสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ   

5 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

6 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

7 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

8 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

9 สอบกลางภาค 

10 การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน 

11 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
คณาจารย์ภาควิชา 

สถิติประยุกต์ 
12 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

13 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

14 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 

15 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง  

16 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง  

17 ศึกษาค้นคว้า  ค้นคว้าด้วยตนเอง  

18 น าเสนอโครงงานพิเศษ  รายงาน  

19 - 20 สอบปลายภาค 

 

  



2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  น าเสนอหัวข้อวิจัยที่ศึกษาค้นคว้า 
ตลอดภาค

การศึกษา 
100% 

 

หมวดที่ 6 :  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 

 ไม่มี 

2.  เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 

 ไม่มี 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ไม่มี 

 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการประเมิน

อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษา

และ ผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายในห้องเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผลจากการ



ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน

สอบและคะแนนพฤติกรรมในห้องเรียน 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 

 

 


