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มคอ.3 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 456902 วิทยานิพนธ์ 
   Thesis 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  36 หน่วยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  เป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ แบบ 2.1 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 / นักศึกษาตกค้าง  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

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

8. สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  4 มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาสถิติ ตลอดจน

สามารถวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และ
ติดตามความก้าวหน้าทางด้านสถิติประยุกต์อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
ปัจจุบัน เพ่ือน ามาพัฒนาหัวข้อวิจัยและออกแบบการวิจัยในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถรวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปัญหาที่ก าลังศึกษาเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภายใต้การให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.  นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างาน และสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
4.  นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือและสารสนเทศทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการมีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดและการเขียน 
5. นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบ ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการท างานวิจัย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ก าหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหัวข้อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ
ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการท าวิทยานิพนธ์ให้มาตรฐานเดียวกันส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 นักศึกษาต้องวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

ฝึกภาคสนาม/ ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

- ไม่มี 
ฝึกฝนค้นคว้าหา 
ความรู้ด้วยตนเอง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามตารางวันที่ก าหนดและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีความสุขสงบ เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสงบสุข ดังนั้นจึงควรปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการเสียสละ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม โดยก าหนดการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และฝึกหัดให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม เพ่ือรู้ในหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่
คัดลอกผลงานวิจัยของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
(2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
(2)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางด้าน

สถิติในการแก้ไขปัญหา 
 (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านสถิติประยุกต์อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน 

2.2 วิธีการสอน 

  (1) การก าหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และด าเนินการท าวิจัยตามขั้นตอนและ
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
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  (2)  ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อย่างต่อเนื่อง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  ประเมินพฤติกรรมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การเตรียมตัว การเข้าพบ การรับผิดชอบเอาใจ

ใส่ใสงาน การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
(2)  ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์

และการเขียนบทความวิจัยที่เป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1)  พัฒนาคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ ศึกษาด้วยตนเองได้ 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่ก าลังศึกษา 
(3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางด้านสถิติประยุกต์ได้อย่าง เหมาะสม 
(4)  สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 วิธีการสอน 
ให้นักศึกษาฝึกฝนตนเองในการสืบค้นจากบทความวิชาการ เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ส าหรับหัวข้อ

ทฤษฎีสถิติท่ีตนเองสนใจ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
     ส่งรายงานที่ท าเสร็จเรียบร้อย และน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
(2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานเพ่ือให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินพฤติกรรมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การเตรียมตัว การเข้าพบ การรับผิดชอบ

เอาใจใส่ใสงาน การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
(2)  ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้าในแต่ละข้ันตอนของการท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน

ด้วยปากเปล่า การเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยที่เป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์  ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การแปล การเขียนและการสื่อความหมาย 
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งงานทางอีเมล์ 

5.2 วิธีการสอน 

ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และด าเนินการท าวิจัยตามขั้นตอนและกระบวนการท า
วิทยานิพนธ์ และก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า และการท าผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมิน 
(1) ประเมินพฤติกรรมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การเตรียมตัว การเข้าพบ การรับผิดชอบ   

เอาใจใส่ใสงาน การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
(2) ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน

ด้วยปากเปล่า และการจัดผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1-15 1. ค้นคว้าเอกสารที่เกีย่วข้องเพื่อหา
 หัวข้อวิทยานิพนธ ์

 - การสนทนาแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น การชี้แนะให้
 ค าปรึกษา การมอบหมาย
 งานให้ด าเนินการ 
- การให้นักศึกษาค้นคว้า
 ข้อมูลจากแหล่งความรู้
 วิเคราะห์และสังเคราะห์
 วรรณกรรม  
- การให้นักศึกษาเรียบเรียง 
 เค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-15 2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการ
 เพื่อพิจารณา 
 

 - การสนทนา แลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น การชี้แนะให้
 ค าปรึกษา การมอบหมาย
 งานให้ด าเนินการ  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์



 6 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

- การให้นักศึกษาค้นคว้า
 ข้อมูลจากแหล่งความรู้
 วิเคราะห์และสังเคราะห์
 วรรณกรรม 
- การให้นักศึกษาจัดท าเค้า
 โครงวิทยานิพนธ ์

1-15 3. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์  - จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- แก้ไขและสรุปโครงร่าง 
 วิทยานิพนธเ์สนอต่อบณัฑิต
 วิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-15 4. การเขียนวิทยานิพนธ์บทที่ 1 ถึง 4  - น าเสนอรายงานความ 
 ก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์

อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-15 5. การเขียนวิทยานิพนธฉ์บับสมบรูณ ์  - ให้นักศึกษาเรียบเรยีง
 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
- จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1  นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานพินธ ์ 6 20% 

2  สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ 10 40% 

3  สอบป้องกันวิทยานิพนธ ์ 15 40% 

 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 - 

2. เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  - 
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หมวดที่ 7 :  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษา และผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายในห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากให้นักศึกษาท าแบบฝึกในห้องเรียน การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  


