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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
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: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อรายวิชา : 040513101 : การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Collection and Management
จานวนหน่ วยกิต : 3 หน่วยกิต (3-0-6)
หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
- อาจารย์ บุญกอง ทะกลโยธิน
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ชั้นปี ที่ 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) : ไม่มี
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) : ไม่มี
สถานทีเ่ รียน : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด : 28 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการทางสถิติในทุกขั้นตอน โดยเน้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงที่มาของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เพื่อให้ทราบถึงการจัดการข้อมูลที่ได้มาก่อนทาการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุ ปและนาเสนอข้อมูล
4. เพื่ อให้สามารถนาเอาองค์ค วามรู้ ทางด้านคอมพิ วเตอร์ ม าช่ วยในการจัดการกับข้อมูล ได้อย่า ง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งรายวิชาในครั้งนี้ เป็ นผลอันสื บเนื่องจากวิชานี้ได้เปิ ดดาเนินการ
สอนครั้งแรกในภาคเรี ยนที่ 1/2559 ทาให้ทราบปั ญหา คือ ควรมีการสอนเสริ มการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติหรื อโปรแกรมประเภทตารางการคานวณ เช่น MS Excel จึงจะทาให้ครอบคลุมกระบวนการทางสถิติในทุก
ขั้นตอนในระดับเบื้องต้นและเป็ นพื้นฐานด้านสถิติประยุกต์กบั เทคโนโลยีที่มีความจาเป็ น

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สถิติและความสาคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ การได้มาของข้อมูลโดยวิธีการสารวจ
การทดลอง การจาลอง และการค้นคืนจากฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูล วัฏจักรการประมวลผลข้อมูลแบบอีเล็กทรอนิกส์ การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นทางสถิติ
การสรุ ปและนาเสนอข้อมูล

Statistics and its essential, data and statistical information; data from survey,
experiment, simulation and retrieving data from database, methods of data collection, assuring data
quality, electronic data processing life cycle; basic statistical techniques and analysis, conclusion
and presentation.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง -สอนเสริ ม ความรู ้พ้นื ฐาน
-ฝึ กปฏิ บตั ิการทั้งภาคสนาม การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
1. จานวนจริ ง/การหาผลรวม และห้องปฏิบตั ิการ โดยการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2. เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใช้ เ ครื่ อง มื อใ นก าร เก็ บ
เบื้ อ งต้น และแนะน าการใช้ รวบรวมข้อ มู ล และการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย

สอนเสริม

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดตารางการเข้าพบเพื่อให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้ทราบผ่าน Google Classroom, หน้าห้องพักหรื อโทรนัดหมาย
นักศึกษาให้สามารถเข้าพบและปรึ กษาได้ตามตารางที่ประกาศหรื อตามที่โทรนัดหมาย
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral Development)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซื่ อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติของ
หลักสู ตร ดังนี้

1. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ภายใต้เหตุและ
ผลด้วยความยุติธรรม
4. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูลและแปลผล
เป็ นไปตามทิศทางที่ผใู้ ช้กาหนด
7. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตที่กาหนดโดยที่ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของคนอื่น
1.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม ประกอบด้วย
1 ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษาประกอบในขณะที่สอนเนื้ อหาโดยสอดแทรกเรื่ อง
คุณธรรม และจริ ยธรรม
2 การปฏิ บ ตั ิ : มอบหมายงานให้นัก ศึ ก ษา เพื่ อให้มี ความรั บ ผิดชอบในงานที่ ม อบหมาย ตรงต่ อ
เวลาและมีความซื่อสัตย์ในการทางานที่ได้รับมอบหมายและในการสอบ
3 การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทย์ปัญหาในห้องเรี ยน เพื่อให้นกั ศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยน - การสอน เพื่อให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยประเมินผลดังนี้
1 การทดสอบ
- จานวนนักศึกษาที่ทาการทุจริ ตในการสอบ
- ขาดสอบ มาสาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2 การมีวนิ ยั
- การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน และการแต่งกายถูกระเบียบ
- ความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
- การสร้างความเป็ นอัตตลักษณ์ของตนเองและรายวิชา
3 ความรับผิดชอบ
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรื องานที่ได้รับมอบหมาย การส่ งงานตามกาหนด
- ความรับผิดชอบตามบทบาทของนักศึกษา
4. การสรุ ปด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ได้รับการพัฒนา
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลที่สรุ ปได้ใน ข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อหาข้อสรุ ป
เกี่ยวกับด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม

2. ความรู้ (Knowledge)
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับการพัฒนา
ผลที่ได้จะต้องเป็ นความรู ้บนพื้นฐานข้อเท็จจริ ง นาเสนอข้อมูลที่เป็ นจริ ง ภายใต้หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฏีที่กาหนดในลักษณะวิชา ดังนี้
1. มีความรู้ในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวิชาที่ศึกษา
- ที่มาของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การจัดการข้อมูลที่ได้มาก่อนทาการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
2. มีความรู ้พ้นื ฐานสถิติศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุ ปและนาเสนอข้อมูล
3. มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และ/หรื อ สามารถ
บูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ ความสามารถจัดระเบียบแฟ้ มข้อมูลสถิติ
- การนาเอาองค์ความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางด้านสถิติ
2.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ประกอบด้วย
1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษาประกอบในขณะที่สอนเนื้ อหาโดยสอดแทรก
องค์ความรู้ตามทฤษฎีและหลักการ
2. การปฏิบตั ิ : มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตาม
ทฤษฎีและหลักการ พร้อมการประยุกต์
3. การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทย์ปัญหาในห้องเรี ยน เพื่อให้นกั ศึกษามีการบูรณาการ
ความรู ้ที่เรี ยนมาในการแก้ปัญหา พร้อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. การสร้าง One Point Lesson (OPL) และ Conclusion Diagram จากองค์ความรู้ที่ได้รับในส่ วนของ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยน - การสอน เพื่อให้มีความรู้ โดยประเมินผลดังนี้
1. การทดสอบ : ทั้งแบบอัตนัย ปรนัยและพร้อมสอบปฏิบตั ิ
- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค
2. การมีวนิ ยั : การจัดให้นาเสนอผลงานตามเวลาที่กาหนด
- การเข้าชั้นเรี ยนและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนโดยพร้อมเพรี ยง
- การสร้างความเป็ นอัตตลักษณ์ของตนเอง งานที่ทาและรายวิชา
3. ความรับผิดชอบ : การติดตามงานที่มอบหมาย
- การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตามกาหนด
- การนาเสนอผลงาน

4. การสรุ ปด้านความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลงานจากคะแนนที่สรุ ปได้ใน ข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อหาข้อสรุ ป
เกี่ยวกับความรู้
3. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill)
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งใน
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้เครื่ องมือนักคิด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนรู ้และทางาน เช่น Mind Mapping, Tree Diagram, OPL etc.
3.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา ให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลางการเรี ยน
โดยผูส้ อนเป็ นทั้งผูส้ อนและพี่เลี้ยง โดยมีแนวทางการสอน ดังนี้
1. กาหนดปั ญหาเพื่อให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้า หาแนวทางแก้ปัญหาเอง
(แนะนาแหล่งข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ)
2. สรุ ปผลสิ่ งที่ได้จากข้อ 1 เพื่อปรับการเรี ยน การสอนให้สอดคล้องแผน
3. บรรยายตามผลข้อ 1,2 พร้อมให้สรุ ปผลการเรี ยนแต่ละบทโดยใช้เครื่ องมือนักคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้วา่ นักศึกษามีทกั ษะทางปัญญา จากแนวคิดในข้อ 3.1, 3.2 โดยการ
ประเมินผลดังนี้
1. การทดสอบ : ทั้งแบบอัตนัย ปรนัยและพร้อมสอบปฏิบตั ิ
- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค
1. การมีวนิ ยั
- การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและร่ วมอภิปราย จากโจทย์ที่มอบหมายในแต่ละบทเรี ยน
- หาข้อสรุ ปแต่ละบทเรี ยนและสร้างความเป็ นอัตตลักษณ์ของบทเรี ยน
2. ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ งานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากการนาเสนอผลงาน
3. การสรุ ปด้านทักษะทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนา
- ประเมินโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ จาก ข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับ
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility)
4.1 ผลการเรียนรู้ ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1. ภาวะผูน้ าและผูต้ าม โดยสามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าและเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ทีมงาน
2. การวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง บุคคลอื่น สังคมและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.2 วิธีการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ มีดงั นี้
1. ภาวะผูน้ าและผูต้ าม :
- มอบหมายงาน พร้อมกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
- เสนอแนวทางการวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง บุคคลอื่น สังคมและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตผลงานร่ วมกันและวิเคราะห์แผนงานว่ามีผลกระทบต่อส่ วนใดบ้าง
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบประเมิน
จากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยพิจารณาจาก
1. ความสาเร็ จของงานครอบคลุมทุกประเด็น
2. การมีส่วนร่ วมจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผูเ้ รี ยนด้วยกัน หน่วยงานที่ให้ขอ้ มูล
3. ปั ญหาต่างๆ ในการทางานร่ วมกัน การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
4. การสรุ ปด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา
โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลที่สรุ ปได้ใน ข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อหาข้อสรุ ป

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Analytical & Communication Skill)
5.1 ผลการเรียนรู้ ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
1. ทักษะความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เพื่อการประยุกต์และการประมวลผลข้อมูล ทั้งการ
ทาด้วยมือและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ทักทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนในรายวิชานี้ใช้ Google Application for Education สาหรับบริ หารห้องเรี ยน ดังนี้
การสร้างเครื อข่ายร่ วมกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขทาง
คณิ ตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสอนเสริ มจากข้อ 1 ในกรณี ที่ไม่มีในบางรายวิชา หรื อมีไม่ครบทุกประเด็น
3. การมอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ สื บค้นข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง ในการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึ กการสื่ อสาร การใช้ภาษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอ
4. การสอดแทรกบทเรี ยนภาษาอังกฤษในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ เช่น Textbook,
YouTube, บทความ วารสาร etc. และสามารถสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการ
ทารายงานและการนาเสนอในชั้นเรี ยน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
1. การเป็ นสมาชิกของ Google Classroom ใน Google Application for Education
2. เทคนิคการนาเสนอรายงานในรู ปแบบต่างๆ เช่น เสนอแบบวาจา การทารายงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเลือกใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข ที่ถูกต้องและเหมาะสม
4. ความสามารถในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
5. การตอบคาถาม ในการทารายงาน และการสอบทั้งทฤษฎี-ปฏิบตั ิ

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ผู้สอน : นายบุญกอง ทะกลโยธิน
สัปดาห์ ที่

เดือน

1.

สิ งหาคม

2.

สิ งหาคม

3.

สิ งหาคม

4.

สิ งหาคม

5-6

กันยายน

7.

กันยายน

8.

กันยายน

9.

กันยายน

สอบกลางภาค

10.

ตุลาคม

บทที่ 7 พื้นฐานของการบริ หารข้อมูล (2)

11-14

15
16
17-18

หัวข้ อ/ รายละเอียด
บทที่ 1 สถิติและความสาคัญของสถิติ
- ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและกระบวนการทางสถิติ
- บทบาทของสถิติและการประยุกต์ในสังคมปั จจุบนั
- ทิศทางของสถิติศาสตร์ กบั การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์เชิงสถิติ
บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ
- ความสาคัญของข้อมูลกับงานด้านสถิติ
- โครงสร้างข้อมูลและประเภทของข้อมูล
- การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเลขฐานต่าง ๆ
- คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีและข้อมูลที่มีคุณภาพ
บทที่ 3 หลักพื้นฐานของกระบวนการผลิตสารสนเทศ
- วัฎจักรการประมวลผลและวิธีการประมวลผลข้อมูล
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสถิติกบั วัฎจักรการประมวลผลข้อมูลและกระบวนการวิจยั
บทที่ 4 การวางแผนในเก็บรวบรวมข้อมูล
- องค์ประกอบของการออกแบบและวางแผนที่ดี
- เครื่ องมือการวิจยั และการวัดประสิ ทธิภาพ
บทที่ 5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
- การจาลองและการทดลอง
บทที่ 6 การเตรี ยมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
- การสร้างคู่มือลงรหัสและรู ปแบบสร้างแฟ้ มข้อมูล
บทที่ 7 พื้นฐานของการบริ หารข้อมูล (1)

ตุลาคม- บทที่ 8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเบื้องต้น
พฤศจิกายน - การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การสรุ ปผลและการนาเสนอรายงาน
พฤศจิกายน
นาเสนอรายงาน
พฤศจิกายน
สอบภาคปฏิบัตแิ ละทบทวน
ธันวาคม
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน-การสอน-สื่อ
Basic Skill : Moral, Numeric,
IT & English Skill, OPL
1. New Technology และ SIT
2. Source and Type of Data
3. National Statistical Office
4. Related Software
Data sources and Self Asset…
- Journal , Internet, etc.
- Website : NECTEC, NSO, etc.
- How to …English, Math,…
Group Study : Assignment
- องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
- ปฏิบตั ิการ 1: Intro. to Google
Application for Education.
- ปฏิบตั ิการ 2 : Windows
and Intro. to MS office
- สร้างและทดสอบเครื่ องมือ
Planning for Data Collection
- ปฏิบตั ิการ 3 : MS Excel
- Data simulation
- ปฏิบตั ิการ 4 : เตรี ยมข้อมูล
โดย Excel และ Intro. to SPSS
-- ปฏิบตั ิการ 5 :Intro. to
Database Software
ส่งงาน
Assignment : Intro to database
- ปฏิบตั ิการ 6 : การใช้ MS Excel
เพื่อคานวณ Elementary statistics
Assignment : Data Analysis
ส่งงานทั้งหมด

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3
4

ผลการเรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 พัฒนาการของนักศึกษา
ทดสอบย่อย
1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 รายงานและนาเสนอ
1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบกลางภาค
1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-16
2, 4, 6, 8, 12, 15
15
10
18

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%
10%
15%
20%
50%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- บุญกอง ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน “Statistical Information Technology”
- บุญกอง ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน “ การประมวลแฟ้มข้ อมูล.”
- บุญกอง ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน “ การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเบือ้ งต้ น”
2. เอกสารและข้ อมูลทีส่ าคัญ
Discovering Computers 2015: Living in a Digital World, Complete by Shelly Cashman Vermaat
Data Collection: Planning for and Collecting All Types of Data by Patricia Pulliam Phillips and Cathy A. Stawarski
Data Collection and Analysis ; Second Edition , Roger Sapsford - University of Teesside ; 2010

ปัญจราศรี ศรไชย ; การประมวลผลข้อมูลทางธุ รกิจโดยคอมพิวเตอร์ ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครรชิต มาลัยวงศ์ , ดร. ; 1. ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ , 2. อนาคตบัณฑิตไทยบนเส้นทางไอที
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา : - Website ที่เกี่ยวข้องและ Online Library
Electronic Library :
Electronic Book : http://www.books24x7.com

http://www.mhebooklibrary.com/

หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิภาพของรายวิชานีโ้ ดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิ จกรรมในการนาแนวคิดและความเห็ น
จากนักศึกษาโดยการสร้างแบบประเมิน พร้อมการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน สังเกตจาก
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน สรุ ปผลการประเมินอาจารย์ผสู้ อนในห้องเรี ยน นอกจากนี้ นกั ศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์ผสู้ อนโดยระบบประเมินของคณะและการวิจยั ในชั้นเรี ยน

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมิ นการสอน สามารถท าได้โ ดย ประเมิ นจากผลการสอบของนัก ศึ ก ษา ความคิ ด เห็ น จาก
นักศึกษาและผลประเมินการเรี ยนรู้ ท้ งั ในชั้นเรี ยนและผลการประเมินของคณะ พร้อมทบทวนผลประเมิน
การเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากทราบผลประเมินอาจารย์ผสู้ อน จะมีการปรับปรุ งการสอน โดยแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ จุดเด่น
และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยการจัดหากิ จกรรม สอนเสริ มและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการสอน เช่ น
การสอนเสริ มการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ การใช้ระบบ Google classroom มาช่ วยในการสอน การ
อภิปรายการจัดการเรี ยนการสอน หรื อทาการวิจยั ภายในห้องเรี ยน การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุ งการสอน โดยการสัมมนาและนาเสนอผลงานของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมี การทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามวัตถุ ประสงค์การ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรี ยน หรื อการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผลจาก
การทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรี ยนรู้ ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนในแต่ละภาคการศึกษาและเสริ มรายละเอียดวิชาที่จาเป็ น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

*********

