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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

คณะ/ภาควชิา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควิชาสถิติประยกุต ์

 

หมวดที ่1:  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 

      040513113  : การประยกุตค์อมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 

                    Computer Applications in Statistics I 

2.  จํานวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต (2-3-5) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติประยกุต์  

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยบุ์ญกอง  ทะกลโยธิน 

5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้นปีท่ี 2 (หลกัสูตร 4 ปี) 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 - รหสัวิชา 040513101 : Statistical Data Collection and Management  

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

-ไม่มี 

8.  สถานทีเ่รียน  

 คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 30  ธนัวามคม 2559 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่2:  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

ใหน้กัศึกษาสามารถนาํเอาองคค์วามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม พร้อมสามารถนาํเสนอผลงานและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรายวิชาในคร้ังน้ี  อนัสืบ เน่ืองมาจากวิชาน้ีไดเ้ปิดดาํเนินการสอน

มีผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จึงทาํใหท้ราบปัญหา คือ  การสอนเสริม

การประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมประเภทตารางการคาํนวณ เช่น MS Excel  เพื่อเปรียบเทียบและใหเ้ห็น

ความแตกต่างระหวา่งการคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปและการคาํนวณดว้ยการเขียนโปรแกรม โดยมี

วตัถุประสงคด์งัน้ี  
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศทางดา้นสถิติ 

          และการจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูลสถิติ 

2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวิธี 

3.  เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบังานดา้นการคาํนวณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

     การคาํนวณเชิงสถิติ ค่าสถิติขั้นพิน้ฐาน  

4. เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ โดยเนน้วิธีการทางทางสถิติท่ีเหมาะสม 

 

หมวดที ่3 :  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.  คาํอธิบายรายวชิา 

หลกัการของการพฒันาโปรแกรม  การโปรแกรมโครงสร้าง  การออกแบบอลักอริทึม  ลกัษณะและ

โครงสร้างของภาษาท่ีเหมาะสมกบังานทางสถิติประยกุต์   การพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยกุตท์าง

สถิติดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานดา้นสถิติ 

Principles of program development, structured programming, algorithms design, characteristics and 

structure of computer languages appropriate for applied statistics, software package development and 

statistical applications using computer languages, directions of computer language for statistics. 

2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริม ความรู้พื้นฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละ

โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อเช่ือมโยงกบั

การเขียนโปรแกรมดว้ย

ภาษาคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาดว้ยตนเอง

5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 



3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยป์ระจาํวิชาจดัตารางการเขา้พบเพื่อใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ

ตอ้งการเป็นเวลา  3  ชัว่โมงต่อสปัดาห์  โดยประกาศใหท้ราบผา่น  Google Classroom  หนา้หอ้งพกัหรือโทร

นดัหมายนกัศึกษาใหส้ามารถเขา้พบและปรึกษาไดต้ามตารางท่ีประกาศหรือตามท่ีโทรนดัหมาย 

   

หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral Development) 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล 

การไม่เปิดเผยขอ้มูล ไม่แต่งเติมขอ้มูล มีความซ่ือสตัยต่์อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของ

หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

3. ภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม   สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดภ้ายใตเ้หตุและ

ผลดว้ยความยติุธรรม 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์

5. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยทีางสถิติ เพื่อการประมวลผลขอ้มูลและแปล

ผลเป็นไปตามทิศทางท่ีผูใ้ชก้าํหนด 

7. การใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดโดยท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของคนอ่ืน 

 

1.2  วธีิการสอน 

        กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

1 ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหาโดยสอดแทรกเร่ือง

คุณธรรม และจริยธรรม 

2 การปฏิบติั : มอบหมายงานใหน้กัศึกษา  เพื่อใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย ตรงต่อ                     

เวลาและมีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและในการสอบ 

3 การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทยปั์ญหาในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัศึกษามีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 

 



1.3  วธีิการประเมินผล 

                 การประเมินผลการเรียน - การสอน เพื่อใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม  โดยประเมินผลดงัน้ี 

1 การทดสอบ 

- จาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํการทุจริตในการสอบ   

- ขาดสอบ  มาสาย  ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

2 การมีวินยั 

- การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน และการแต่งกายถูกระเบียบ 

- ความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

- การสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของตนเองและรายวิชา 

3 ความรับผดิชอบ 

- ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การส่งงานตามกาํหนด 

- ความรับผดิชอบตามบทบาทของนกัศึกษา 

4. การสรุปดา้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีไดรั้บการพฒันา 

- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากขอ้มูลท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 

    เก่ียวกบัดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

 

2.  ความรู้ (Knowledge) 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทีต้่องได้รับการพฒันา  

       ผลท่ีไดจ้ะตอ้งเป็นความรู้บนพื้นฐานขอ้เทจ็จริง นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ภายใตห้ลกัการ แนวคิด 

และทฤษฏีท่ีกาํหนดในลกัษณะวิชา ดงัน้ี 

  1.  มีความรู้ในหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวิชาท่ีศึกษา 

                  -  ท่ีมาของขอ้มูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

      -  การจดัการขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนทาํการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 

                   -  ระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวิธีและสามารถประยกุตท์างสถิติได ้

  2.  มีความรู้พื้นฐานสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนาํมาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

                  -   การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติ การสรุปและนาํเสนอขอ้มูล 

  3.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สามารถ 

                  บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  -   การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบังานทางดา้นสถิติ 

                  -   ความรู้ ความสามารถจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูลสถิติ  การประมวลผลแฟ้มขอ้มูลและการจดัเกบ็ดว้ย 

                  -   ส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีเหมาะสมและมีความสะดวกต่อการเรียกใชง้านและการบาํรุงรักษา 

    -   ความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศทางดา้นสถิติ 



2.2  วธีิการสอน 

 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย  

1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหาโดยสอดแทรก 

องคค์วามรู้ตามทฤษฎีและหลกัการ : การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติและหลกัการพฒันา

โปรแกรมอยา่งถูกวิธี 

2. การปฏิบติั : มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ตาม 

ทฤษฎีและหลกัการ พร้อมการประยกุต ์: การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 

3. การศึกษาแบบกลุ่ม : มอบ Assignment และมีการอภิปรายโจทยปั์ญหาในหอ้งเรียน เพื่อให้

นกัศึกษามีการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาในการแกปั้ญหา พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้นพร้อมการศึกษาเปรียบเทียบกบัการใช ้ Statistical  Package กบัการใช ้

Computer Language 

4. การสร้าง One Point Lesson  (OPL) และ Conclusion Diagram จากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในส่วน

ของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

2.3 วธีิการประเมินผล 

การประเมินผลการเรียน - การสอน เพื่อใหมี้ความรู้  โดยประเมินผลดงัน้ี 

1. การทดสอบ : ทั้งแบบอตันยั  ปรนยัและพร้อมสอบปฏิบติัการเขียนโปรแกรม 

                     -   การสอบยอ่ย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  

                     -   การมีวินยั การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

                     -   การสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของตนเองและรายวิชา 

2. ความรับผดิชอบ 

                      -   การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตามกาํหนด 

                      -   การนาํเสนอผลงาน 

3. การสรุปดา้นความรู้ท่ีไดรั้บการพฒันา 

                     -   โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากคะแนนท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 

  เก่ียวกบัความรู้ 

 

 

3.  ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skill) 

      3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

      พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการกระบวนการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติและวิธีการทางสถิติดว้ย

คอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ  โดยหลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวิธี โดยท่ีนกัศึกษาตอ้ง 



1. สามารถมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลกัการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์        

2. นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง

ในการแกปั้ญหาโดยใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได ้

        อยา่งถูกตอ้ง และสร้างสรรค ์

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใชเ้คร่ืองมือนกัคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้และทาํงาน เช่น  Flowchart, Pseudocode, Mind Mapping, Tree Diagram, OPL etc. 

3.2  วธีิการสอน 

            กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียน 

โดยผูส้อนเป็นทั้งผูส้อนและพี่เล้ียง โดยมีแนวทางการสอน ดงัน้ี  

1. กาํหนดปัญหาเพื่อใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้ หาแนวทางแกปั้ญหาเอง   ทาํรายงาน และนาํเสนอผล

การศึกษา  พร้อม แบบฝึกหดัในหอ้งเรียน  (แนะนาํแหล่งขอ้มูล เช่น E_Library  พร้อมเอกสาร

ประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ) 

2. สรุปผลส่ิงท่ีไดจ้ากขอ้ 1  เพื่อปรับการเรียน การสอนใหส้อดคลอ้งแผน 

3. บรรยายตามผลขอ้ 1, 2  พร้อมใหส้รุปผลการเรียนแต่ละบทโดยใชเ้คร่ืองมือนกัคิด 

 3.3  วธีิการประเมินผล 

         กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้วา่นกัศึกษามีทกัษะทางปัญญา  จากแนวคิดในขอ้  3.1, 3.2  โดยการ

ประเมินผลดงัน้ี 

1. การทดสอบ : ทั้งแบบอตันยั  ปรนยัและพร้อมสอบปฏิบติัการเขียนโปรแกรม 

                      -   การสอบยอ่ย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  

1. การมีวินยั 

                     -   การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและร่วมอภิปราย  จากโจทยท่ี์มอบหมายในแต่ละบทเรียน 

                     -   หาขอ้สรุปแต่ละบทเรียนและสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของบทเรียน 

2. ความรับผดิชอบ 

                     -   วิเคราะห์งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งก่อนและหลงัจากการนาํเสนอผลงาน 

3. การสรุปดา้นทกัษะทางปัญญาท่ีไดรั้บการพฒันา 

                      -   ประเมินโดยการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จาก ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบั   

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

 



4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 

      4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

1. ภาวะผูน้าํและผูต้าม โดยสามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้าํและเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ทีมงาน 

2. การวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 

3. ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สงัคมและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

4.2  วธีิการสอน 

        กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ มีดงัน้ี  

1. ภาวะผูน้าํและผูต้าม :  

- มอบหมายงาน  พร้อมกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

2. การวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 

- เสนอแนวทางการวางแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สงัคมและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การผลิตผลงานร่วมกนัและวิเคราะห์แผนงานวา่มีผลกระทบต่อส่วนใดบา้ง 

4. การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน  

4.3 วธีิการประเมินผล 

             กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบประเมิน

จากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายและการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 

             1.   ความสาํเร็จของงานครอบคลุมทุกประเดน็ 

             2.   การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูเ้รียนดว้ยกนั  การประยกุตท์างสถิติกบังานต่างๆหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

             3.   ปัญหาต่างๆ ในการทาํงานร่วมกนั  การติดต่อประสานงานดา้นต่างๆ 

             4.   การสรุปดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บการพฒันา 

                  โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากขอ้มูลท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 

 

 

 

 

 



5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

      (Analytical & Communication Skill) 

5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้ง

พฒันา 

  1 .   ทกัษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  เพื่อการประยกุตแ์ละการประมวลผลขอ้มูล ทั้งการ 

                    ทาํดว้ยมือและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ในการเขียนโปรแกรม 

        2 .   ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย  ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  3.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี  

             ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์  เช่น การใช ้E_Library 

        5.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   การสอนในรายวิชาน้ีใชห้อ้งสมุด E_Library และ Google Application for 

Education สาํหรับบริหารหอ้งเรียน  ดงัน้ี   

1. การสร้างเครือข่ายร่วมกบัรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขทาง

คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การสอนเสริมจากขอ้ 1  ในกรณีท่ีไม่มีในบางรายวิชา หรือมีไม่ครบทุกประเดน็  

3. การมอบหมายงานท่ี ใหน้กัศึกษา สามารถ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการ สืบคน้  

เกบ็รวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การ เขียนรายงาน และ การนาํเสนอผลงาน   โดยใชภ้าษา

อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ใน การรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกการส่ือสาร การใชภ้าษา โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการนาํเสนอ 

4. การสอดแทรกบทเรียนภาษาองักฤษในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น Textbook 

(Book24), YouTube, บทความ วารสาร etc. และสามารถส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การ

เขียน โดยการทาํรายงานและการนาํเสนอในชั้นเรียน 

        5.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 

1. การเป็นสมาชิกของ  E_Library , Google  Classroom ใน Google Application for Education  

2. เทคนิคการนาํเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เสนอแบบวาจา การทาํรายงาน โดยพิจารณา

ความเหมาะสมในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3. การเลือกใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

4. ความสามารถในการ ส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการทาํรายงานและการ

นาํเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบคาํถาม ในการทาํรายงาน และการสอบทั้งทฤษฎี-ปฏิบติั  



หมวดที ่5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอยีด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 
ตอนท่ี 1:  ความรู้ทัว่ไปและ 

Hardware 

3 ศึกษา  New Technology 

ทางดา้น Computer Software 

โดยอา้งอิงจากวารสาร

ทางดา้นคอมพิวเตอร์และ

รวบรวมเป็นรูปเล่มส่ง 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

 

2 -ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 
ตอนท่ี 2 : ความรู้เก่ียวกบั ซอฟทแ์วร์

และพีเพิลแวร์ 

3 บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Software 
- Statistical Package  

- Assignment 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

3 ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 
ตอนท่ี 3 : องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ 

3 บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Software 
- Statistical Package 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

4 การประมวลผลขอ้มลูแบบต่าง ๆ 

3 

บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Programming  

(เลอืกศึกษา 1 Program) 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

5 หลกัการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา

โปรแกรม 
3 

บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Programming 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

6 การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

(Structured Design) และการ

ออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object 
Oriented Design) 

3 

บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Programming 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

7 โครงสร้างของโปรแกรม, องคป์ระกอบ

ของภาษา , กฎเกณฑต่์างๆ 
3 

บรรยาย ,Lab  …
กรณีศึกษา  

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

8 ฝึกภาคปฏิบติัในการใชโ้ปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
3 

บรรยาย ,Lab  …   
กรณีศึกษา 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

9 สอบกลางภาค  
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอยีด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

10 Statistical Applications, Computer 

Algorithms &Computer Language 
3 

บรรยาย ,Lab  …  
กรณีศึกษา 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

11 App#1 : Descriptive  Statistics  
3 

บรรยาย ,Lab  …  
กรณีศึกษา 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

12 App#2 : Summation , Mean , 

Median, Mode 
3 

บรรยาย ,Lab … 
กรณีศึกษา 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

13 App#3 :  Dispersion : Range 

Maximum, Minimum 
3 

บรรยาย  
Assignment 1 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

14 สอบภาคปฏิบัต ิ

Programming Workshop 
 

Assignment 2 อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

15 App#4 : Matrix and its 

Application 
3 

Assignment 3 อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

16 Presentation 3 ส่งรายงานและ Assignment ทั้งหมด 

17-18 สอบปลายภาค  สอบ  LAB  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สปัดาห์ท่ี

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

1  พฒันาการของนกัศึกษาและการมี

ส่วนร่วมในการเรียน 

1-17 5% 

2  รายงานการวิจยัและนาํเสนอ 16 25% 

3  สอบกลางภาค 8 20% 

4  สอบปลายภาค 17 50% 

 

หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและตําราหลกั 

    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; การพฒันาโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวตัถุ 

    - Arjen Markus, Modern Fortran in Practice, Cambridge University Press © 2012 

    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; การคาํนวณเชิงสถิติด้วย  Visual  Basic  

    - บุญกอง    ทะกลโยธิน  ; เอกสารประกอบการสอน   “ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล” 

http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Arjen%20Markus
http://www.books24x7.com/books.aspx?imprintid=204


2.  เอกสารและข้อมูลทีสํ่าคญั 

    ภาษาองักฤษ 
 

1. BUDLONG; Teach Yourself Visual Basic  21 days , SAMS Publishing 
2. Arjen Markus, Modern Fortran in Practice, Cambridge University Press © 2012  
3. Mark Lee, C++ Programming for the Absolute Beginner, Second Edition 

Cengage Learning © 2009 (398 pages) 
4. Philippakis Kazmier, Comprehensive Visual Basic 2008 Programming, McGraw Hill. 
5. Stern & Stern , Structured Programming , John Wiley & Sons, Inc. 
6. Claybrook , Billy G; File Management Techniques, 2008 
7. Hanson Owen ; Design of Computer Data File ,2002 
8. Golden ,Crachen ;SIMPLIFIED Microsoft Visual Basic .NET ; John Wiley & Sons, Inc 

; 2008 
9. Kindred ,Alton R. ;Data system and management   
10. Larry R. Newcomer ; THEORY AND PROBLEM OF PROGRAMMING WITH   

            MODERN STRUCTURE Visual Basic ; MCGraw-Hill ,Inc ,2004 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา :   - Website  ท่ีเก่ียวขอ้งและกรณีศึกษาต่างๆ  

             Electronic Library :  http://www.mhebooklibrary.com/ 

              Electronic Book : http://www.books24x7.com 

 

 

หมวดที ่7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็น

จากนกัศึกษาโดย การสร้างแบบประเมิน พร้อม การสนทนา แลกเปล่ียน ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน สงัเกตจาก

พฤติกรรมของผูเ้รียน สรุปผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน ในหอ้งเรียน  นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถ ประเมิน

อาจารยผ์ูส้อนโดยระบบประเมินของคณะและการวิจยัในชั้นเรียน 

     

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน สามารถทาํไดโ้ดย ประเมินจากผลการสอบของนกัศึกษา ความคิดเห็นจากนกัศึกษา

และ ผลประเมินการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและผลการประเมินของคณะ พร้อมทบทวนผลประเมินการเรียนรู้ 

 

 

 

http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Arjen%20Markus
http://www.books24x7.com/books.aspx?imprintid=204
http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Mark%20Lee
http://www.books24x7.com/books.aspx?imprintid=772


3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากทราบผลประเมินอาจารยผ์ูส้อน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ประเดน็ คือ 

จุดเด่นและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง โดยการจดัหากิจกรรมและขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการสอน เช่น การ

อภิปรายการจดัการเรียนการสอน หรือทาํการวิจยัภายในหอ้งเรียน  การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติม

ในการปรับปรุงการสอน โดยการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 

 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้

ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษาในชั้นเรียน หรือ การตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้งผลจากการ

ทดสอบยอ่ย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนน

สอบและคะแนนจิตพิสยั 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง  

การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
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