
มคอ.3 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตรประยุกต   ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

  451375 : คอมพิวเตอรประยุกตทางสถิติ 1 

      Computer Application in Statistics I 

2. จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ ธุรกิจและการประกันภัย 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียรพูล  เกิดวิชัย 

5. ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาท่ี  2/2558/ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  451101 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

  ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน 

  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  4 มกราคม 2559 

 

หมวดท่ี 2 : จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษา สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชชวยในการประมวลผล

ขอมูลทางสถิติไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชภาษาโครงสรางท่ี

เหมาะสมกับงานทางสถิติประยุกตและสถิติธุรกิจและการประกันภัย และสามารถนําองคความรูไป

ประยุกตใชกับงานดานตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับขอมูลทางสถิติได 



2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถเลือกใช

ภาษาคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับงานดานสถิติประยุกต สามารถนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา

พัฒนาและประยุกตใชงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานทางสถิติ  

 

 

หมวดท่ี 3 : ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชภาษาโครงสรางท่ีเหมาะสมกับงานทางสถิติ

ประยุกต ลักษณะภาษาโครงสรางเพ่ืองานทางสถิติ การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ทิศทางและแนวโนมของภาษาคอมพิวเตอรทางสถิติในอนาคต 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

 

มีการฝกปฏิบัติการโดย

ใชโปรแกรมโครงสราง 

ในการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

ศึกษาดวยตนเอง 

6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดตารางเวลาการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหโดย

ประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบปรึกษาไดตามตารางเวลาท่ีประกาศ 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน

บุคคล ไมละเมิดทางปญญา มีความซ่ือสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในการทํางานท้ังตอตนเองและสังคม  

- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษา แตละคน โดยเริ่มจากงานพัฒนาเพียงบางสวนของโปรแกรม

จนกระท่ังนักศึกษาสามารถพัฒนาเองไดท้ังโปรแกรมโดยใชภาษาโครงสรางท่ีสนับสนุนในการ

พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสงงานใหตรงตาม

กําหนดเวลา 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา  

- ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบวัดผลภาคทฤษฎี 

- ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบวัดผลภาคปฏิบัติ 

- ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 



2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

โครงสรางของภาษาคอมพิวเตอร ทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชภาษาโครงสรางท่ี

ท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบและถาม-ตอบในชั้นเรียน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 

- การประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 

- การประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาโครงสรางอยางเปนระบบ และ

สามารถนําหลักการพัฒนาโปรแกรมท่ีไดไปเขียนและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติไดอยางถูกวิธี  
 

3.2 วิธีการสอน 

ใหนักศึกษาฝกฝนในหองเรียนหลังการบรรยาย  และมอบหมาย ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดท้ัง ใน

หองเรียนและหองปฏิบัติการเพ่ือใหสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ืองานทางสถิติไดดวยตนเอง 
 

3.3 วิธีการประเมินผล  

 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวัดทฤษฎี พรอมการสอบภาคปฏิบัติ  
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีมในการเรียน การสรางเทคโนโลยี 

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตาม

กําหนดเวลา 
  



4.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานเปนรายบุคคล เชน การเขียนโปรแกรมแกรมยอยและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี

สามารถนําไปใชในงานดานสถิติได 

- ฝกพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากแบบฝกหัดและงานท่ีมอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลขอมูลทางสถิติ 

- พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยคิดคํานวณเชิงตัวเลข 

- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบ 

- ฝกภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติงาน 

- มอบหมายแบบฝกหัดและงานใหนักศึกษาทําและคนควาดวยตนเอง 
 

5.3 วิธีการประเมิน 

- ตรวจแบบฝกหัดและงานท่ีมอบหมาย 

 



หมวดท่ี 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที่ 

หัวขอ/ รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
การเร่ิมตนใชงานโปรแกรม

โครงสราง 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

2 การเขียนโปรแกรมโครงสราง 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

3 ตัวแปรและตัวดําเนินการ 3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

4 คําสั่งและการเขียนโปรแกรม 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

5 คําสั่งและการเขียนโปรแกรม 3 
บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

6 คําสั่งและการเขียนโปรแกรม 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

7 คําสั่งและการเขียนโปรแกรม 3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

8 คําสั่งและการเขียนโปรแกรม 3 
บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

9 สอบกลางภาค    

10 สัปดาหสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอ 

   

11 ฟงกชัน 3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

12 ฟงกชัน 3 บรรยาย / มอบหมายงาน ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

13 
การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบ

ออปเจ็กต 
3 บรรยาย ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

14 หยุดเทศกาลสงกรานต    

15 
การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบ

ออปเจ็กต 
3 

บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

16 การทํางานเก่ียวกับฟอรม (Form) 6 
บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

17 การทํางานเก่ียวกับฟอรม (Form) 3 
บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

18 
การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยง

ขอมูล 
3 

บรรยาย / 

ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย 

19-20 สอบปลายภาค    
 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 40% 

2  งานที่รับมอบหมาย 3, 5, 7, 12, 15-18 10% 

3  สวนรวมในชั้นเรียน 1-8, 11-18 10% 

4  สอบปลายภาค 19 – 20  40% 
 

 

 

หมวดท่ี 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

- เพียรพูล เกิดวิชัย, เอกสารประกอบการสอนวิชา คอมพิวเตอรประยุกตทางสถิติ 1. 

2. เอกสารและขอมูลท่ีสําคัญ 

  ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

- เอกสาร หนังสือ หรือตําราท่ีเก่ียวของกับการเขียนโปรแกรมโครงสรางและโปรแกรมแบบ 

OOP (Visual Basic) 

 

 

 

 


