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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา  :      คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 
 

หมวดที ่1  :  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา : 040513101 : การเก็บรวบรวมและการจดัการขอ้มูลทางสถิติ 
                      Statistical Data Collection and Management  
2.  จ านวนหน่วยกติ :  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
      - วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติประยกุต ์
      - วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
      - อาจารย ์บุญกอง  ทะกลโยธิน 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  
      - ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีท่ี 1 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  :  ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  : ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  :  คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด :  28 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดที ่2  :  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในภาพรวมของกระบวนการทางสถิติในทุกขั้นตอน โดยเนน้ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เพื่อใหท้ราบถึงท่ีมาของขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. เพื่อใหท้ราบถึงการจดัการขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนท าการวเิคราะห์และวธีิการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 
3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติ การสรุปและน าเสนอขอ้มูล 
4. เพื่อให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการกับข้อมูลได้อย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
                    แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรายวชิาในคร้ังน้ี  เป็นผลอนัสืบเน่ืองจากวชิาน้ีไดเ้ปิดด าเนินการ
สอนคร้ังแรกในภาคเรียนท่ี  1/2559  ท าให้ทราบปัญหา คือ ควรมีการสอนเสริมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติหรือโปรแกรมประเภทตารางการค านวณ เช่น MS Excel จึงจะท าใหค้รอบคลุมกระบวนการทางสถิติในทุก
ขั้นตอนในระดบัเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานดา้นสถิติประยกุตก์บัเทคโนโลยท่ีีมีความจ าเป็น 
 



 
 

หมวดที ่3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
               สถิติและความส าคญัของสถิติ  ขอ้มูลและสารสนเทศทางสถิติ  การไดม้าของขอ้มูลโดยวิธีการส ารวจ 
การทดลอง การจ าลอง และการคน้คืนจากฐานขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติ การตรวจสอบคุณภาพ
ของขอ้มูล วฏัจกัรการประมวลผลขอ้มูลแบบอีเล็กทรอนิกส์ การจดัการและการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติ 
การสรุปและน าเสนอขอ้มูล 

 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.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

-สอนเสริม ความรู้พื้นฐาน  
 1. จ านวนจริง/การหาผลรวม 
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบ้ืองต้นและแนะน าการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

-ฝึกปฏิบติัการทั้งภาคสนาม 
และห้องปฏิบติัการ โดยการ
ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อในก าร เก็ บ
รวบรวมข้อมูลและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ   

การศึกษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             อาจารยป์ระจ าวชิาจดัตารางการเขา้พบเพื่อใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ
เป็นเวลา  1  ชัว่โมงต่อสัปดาห์  โดยประกาศใหท้ราบผา่น  Google Classroom, หนา้หอ้งพกัหรือโทรนดัหมาย
นกัศึกษาใหส้ามารถเขา้พบและปรึกษาไดต้ามตารางท่ีประกาศหรือตามท่ีโทรนดัหมาย 
 

หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral Development) 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล 
การไม่เปิดเผยขอ้มูล ไม่แต่งเติมขอ้มูล มีความซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของ
หลกัสูตร ดงัน้ี 



1. ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม   สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดภ้ายใตเ้หตุและ

ผลดว้ยความยติุธรรม 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
6. สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยทีางสถิติ เพื่อการประมวลผลขอ้มูลและแปลผล

เป็นไปตามทิศทางท่ีผูใ้ชก้  าหนด 
7. การใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดโดยท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของคนอ่ืน 

1.2  วธีิการสอน 
        กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

1 ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหาโดยสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรม และจริยธรรม 

2 การปฏิบติั : มอบหมายงานให้นักศึกษา เพื่อให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย ตรงต่อ                    
เวลาและมีความซ่ือสัตยใ์นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและในการสอบ 

3 การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทยปั์ญหาในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัศึกษามีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.3  วธีิการประเมินผล 
                 การประเมินผลการเรียน - การสอน เพื่อใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม  โดยประเมินผลดงัน้ี 

1 การทดสอบ 
- จ านวนนกัศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ   
- ขาดสอบ  มาสาย  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

2 การมีวนิยั 
- การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน และการแต่งกายถูกระเบียบ 
- ความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- การสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของตนเองและรายวชิา 

3 ความรับผดิชอบ 
- ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การส่งงานตามก าหนด 
- ความรับผดิชอบตามบทบาทของนกัศึกษา 

4. การสรุปดา้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีไดรั้บการพฒันา 
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากขอ้มูลท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 
       เก่ียวกบัดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 
 



2.  ความรู้ (Knowledge) 
     2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทีต้่องได้รับการพฒันา  

      ผลท่ีไดจ้ะตอ้งเป็นความรู้บนพื้นฐานขอ้เท็จจริง น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ภายใตห้ลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฏีท่ีก าหนดในลกัษณะวชิา ดงัน้ี 
  1.  มีความรู้ในหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวชิาท่ีศึกษา 
                   - ท่ีมาของขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
      - การจดัการขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนท าการวเิคราะห์และวธีิการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 
  2.  มีความรู้พื้นฐานสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
                   - การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติ การสรุปและน าเสนอขอ้มูล 
  3.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และ/หรือ สามารถ 
                  บูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
       - ความรู้ ความสามารถจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูลสถิติ    
                   - การน าเอาองคค์วามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 
                     เหมาะสม 

     - ความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศทางดา้นสถิติ 
      2.2  วธีิการสอน 

 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย  
1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหาโดยสอดแทรก 

                         องคค์วามรู้ตามทฤษฎีและหลกัการ 
2. การปฏิบติั : มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ตาม 

ทฤษฎีและหลกัการ พร้อมการประยกุต ์ 
3. การศึกษาแบบกลุ่ม : มีการอภิปรายโจทยปั์ญหาในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัศึกษามีการบูรณาการ 

ความรู้ท่ีเรียนมาในการแกปั้ญหา พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4. การสร้าง One Point Lesson  (OPL) และ Conclusion Diagram จากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในส่วนของ

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
2.3 วธีิการประเมินผล 

การประเมินผลการเรียน - การสอน เพื่อใหมี้ความรู้  โดยประเมินผลดงัน้ี 
1. การทดสอบ : ทั้งแบบอตันยั  ปรนยัและพร้อมสอบปฏิบติั 

- การสอบยอ่ย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  
2. การมีวนิยั : การจดัให้น าเสนอผลงานตามเวลาท่ีก าหนด 

- การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยพร้อมเพรียง 
- การสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของตนเอง งานท่ีท าและรายวชิา 

3. ความรับผดิชอบ : การติดตามงานท่ีมอบหมาย 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตามก าหนด 
- การน าเสนอผลงาน 



4. การสรุปดา้นความรู้ท่ีไดรั้บการพฒันา 
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลงานจากคะแนนท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 

เก่ียวกบัความรู้ 
 

3.  ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skill) 
      3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1. สามารถมีทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลกัการและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์        

2. น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ สถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งใน
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได ้
        อยา่งถูกตอ้ง และสร้างสรรค ์

4. มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และใชเ้คร่ืองมือนกัคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และท างาน เช่น  Mind Mapping, Tree Diagram, OPL etc. 

3.2  วธีิการสอน 
            กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียน 
โดยผูส้อนเป็นทั้งผูส้อนและพี่เล้ียง โดยมีแนวทางการสอน ดงัน้ี  

1. ก าหนดปัญหาเพื่อใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้ หาแนวทางแกปั้ญหาเอง   
(แนะน าแหล่งขอ้มูล  พร้อมเอกสารประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ) 

2. สรุปผลส่ิงท่ีไดจ้ากขอ้ 1  เพื่อปรับการเรียน การสอนใหส้อดคลอ้งแผน 
3. บรรยายตามผลขอ้ 1,2  พร้อมใหส้รุปผลการเรียนแต่ละบทโดยใชเ้คร่ืองมือนกัคิด 

 3.3  วธีิการประเมินผล 
         กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้วา่นกัศึกษามีทกัษะทางปัญญา  จากแนวคิดในขอ้  3.1, 3.2  โดยการ
ประเมินผลดงัน้ี 

1. การทดสอบ : ทั้งแบบอตันยั  ปรนยัและพร้อมสอบปฏิบติั 
- การสอบยอ่ย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค  

1. การมีวนิยั 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและร่วมอภิปราย  จากโจทยท่ี์มอบหมายในแต่ละบทเรียน 
- หาขอ้สรุปแต่ละบทเรียนและสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของบทเรียน 

2. ความรับผดิชอบ 
- วเิคราะห์ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย หลงัจากการน าเสนอผลงาน 

3. การสรุปดา้นทกัษะทางปัญญาท่ีไดรั้บการพฒันา 
- ประเมินโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบั 
      ทกัษะทางปัญญา 

 



4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
      4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

1. ภาวะผูน้ าและผูต้าม โดยสามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้ าและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ทีมงาน 

2. การวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 
3. ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

4.2  วธีิการสอน 
        กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ มีดงัน้ี  
1. ภาวะผูน้ าและผูต้าม :  

- มอบหมายงาน  พร้อมก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
2. การวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 

- เสนอแนวทางการวางแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การผลิตผลงานร่วมกนัและวิเคราะห์แผนงานวา่มีผลกระทบต่อส่วนใดบา้ง 
4. การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
4.3 วธีิการประเมินผล 

             กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบประเมิน
จากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 

1. ความส าเร็จของงานครอบคลุมทุกประเด็น 
2. การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูเ้รียนดว้ยกนั  หน่วยงานท่ีใหข้อ้มูล 
3. ปัญหาต่างๆ ในการท างานร่วมกนั  การติดต่อประสานงานดา้นต่างๆ 
4. การสรุปดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บการพฒันา 

                          โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากขอ้มูลท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
      (Analytical & Communication Skill) 

5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา 

       1. ทกัษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  เพื่อการประยกุตแ์ละการประมวลผลขอ้มูล ทั้งการ 
                  ท าดว้ยมือและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
              2. ทกัทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย  ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                       
             รวมทั้งการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
                   เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
        5.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
            1.     การสอนในรายวชิาน้ีใช ้Google Application for Education ส าหรับบริหารหอ้งเรียน  ดงัน้ี   

      การสร้างเครือข่ายร่วมกบัรายวชิาอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขทาง 
      คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การสอนเสริมจากขอ้ 1  ในกรณีท่ีไม่มีในบางรายวชิา หรือมีไม่ครบทุกประเด็น  
3. การมอบหมายงานท่ีใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ สืบคน้ขอ้มูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน  โดยใชภ้าษาอยา่ง
เหมาะสม ถูกตอ้ง ในการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกการส่ือสาร การใช้ภาษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการน าเสนอ 

4. การสอดแทรกบทเรียนภาษาองักฤษในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น Textbook, 
YouTube, บทความ วารสาร etc. และสามารถส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการ
ท ารายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

        5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 

1. การเป็นสมาชิกของ  Google  Classroom ใน Google Application for Education  
2. เทคนิคการน าเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เสนอแบบวาจา การท ารายงาน โดยพิจารณาความ

เหมาะสมในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. การเลือกใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
5. การตอบค าถาม ในการท ารายงาน และการสอบทั้งทฤษฎี-ปฏิบติั  

 
 
 



หมวดที ่5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

ผู้สอน : นายบุญกอง ทะกลโยธิน 

สัปดาห์ที ่ เดอืน หัวข้อ/ รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน-การสอน-ส่ือ 

1. สิงหาคม บทท่ี 1 สถิติและความส าคญัของสถิติ  
- ความส าคญั  แนวคิดเก่ียวกบัสถิติและกระบวนการทางสถิติ 
- บทบาทของสถิติและการประยกุตใ์นสงัคมปัจจุบนั 
- ทิศทางของสถิติศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการประยกุตเ์ชิงสถิติ 

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,… 

2. สิงหาคม บทท่ี 2 ขอ้มูลและสารสนเทศทางสถิติ 
- ความส าคญัของขอ้มูลกบังานดา้นสถิติ 
- โครงสร้างขอ้มูลและประเภทของขอ้มูล  
- การแทนขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเลขฐานต่าง ๆ  
- คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีและขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 

3. สิงหาคม บทท่ี 3 หลกัพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตสารสนเทศ 
- วฎัจกัรการประมวลผลและวธีิการประมวลผลขอ้มูล 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทางสถิติกบัวฎัจกัร- 
  การประมวลผลขอ้มูลและกระบวนการวจิยั 

Group Study : Assignment 
- องคป์ระกอบของระบบ 
    คอมพิวเตอร์ 
- ปฏิบติัการ 1: Intro. to Google 
    Application for Education. 

4. สิงหาคม บทท่ี 4 การวางแผนในเก็บรวบรวมขอ้มูล  
- องคป์ระกอบของการออกแบบและวางแผนท่ีดี   
- เคร่ืองมือการวจิยัและการวดัประสิทธิภาพ 

- ปฏิบติัการ 2 : Windows 
  and Intro. to  MS office  
- สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 

5-6 กนัยายน บทท่ี 5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
- การก าหนดขนาดตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
- การจ าลองและการทดลอง 

Planning for Data Collection  
- ปฏิบติัการ 3  : MS Excel 
- Data simulation 

7. กนัยายน บทท่ี 6 การเตรียมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ทางสถิติ 
- การสร้างคู่มือลงรหสัและรูปแบบสร้างแฟ้มขอ้มูล 

- ปฏิบติัการ 4  : เตรียมขอ้มูล   
โดย Excel และ Intro. to  SPSS 

8. กนัยายน บทท่ี 7 พ้ืนฐานของการบริหารขอ้มูล (1) 
 

-- ปฏิบติัการ 5 :Intro. to  
    Database Software 

9. กนัยายน สอบกลางภาค  ส่งงาน 

10. ตุลาคม  บทท่ี 7 พ้ืนฐานของการบริหารขอ้มูล (2) Assignment : Intro to database  

11-14 ตุลาคม- 

พฤศจิกายน 
บทท่ี 8 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้ 
- การวเิคราะห์ขอ้มูล 
- การสรุปผลและการน าเสนอรายงาน          

- ปฏิบติัการ 6 : การใช ้MS Excel 
เพื่อค านวณ Elementary statistics  

15 พฤศจิกายน                                น าเสนอรายงาน Assignment : Data Analysis  
16 พฤศจิกายน สอบภาคปฏิบัตแิละทบทวน ส่งงานทั้งหมด 

17-18 ธนัวาคม                                สอบปลายภาค  

 

http://web.nso.go.th/


2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 พฒันาการของนกัศึกษา 
ทดสอบยอ่ย  

1-16 
2, 4, 6, 8, 12, 15 

5% 
 10% 

2 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 รายงานและน าเสนอ 15  15% 
3 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบกลางภาค 10 20% 
4 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 สอบปลายภาค 18 50% 

 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน   “Statistical  Information Technology” 
    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน   “ การประมวลแฟ้มข้อมูล.” 

    - บุญกอง    ทะกลโยธิน ; เอกสารประกอบการสอน   “ การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบือ้งต้น” 

2.  เอกสารและข้อมูลทีส่ 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 ; การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ ; มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     ครรชิต  มาลยัวงศ ์, ดร. ;    1. กา้วไกลไปกบัคอมพิวเตอร์,       2.  อนาคตบณัฑิตไทยบนเส้นทางไอที 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า :   - Website  ท่ีเก่ียวขอ้งและ Online Library  

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

 
หมวดที ่7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนกัศึกษาโดยการสร้างแบบประเมิน พร้อมการสนทนาแลกเปล่ียนระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สังเกตจาก
พฤติกรรมของผูเ้รียน สรุปผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อนในห้องเรียน นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถประเมิน
อาจารยผ์ูส้อนโดยระบบประเมินของคณะและการวจิยัในชั้นเรียน 

     
 
 
 

http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Patricia%20Pulliam%20Phillips
http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Cathy%20A.%20Stawarski
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/roger-sapsford


2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก    

นกัศึกษาและผลประเมินการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและผลการประเมินของคณะ พร้อมทบทวนผลประเมิน
การเรียนรู้ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากทราบผลประเมินอาจารยผ์ูส้อน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ จุดเด่น 
และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง โดยการจดัหากิจกรรม สอนเสริมและหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชใ้นการสอน เช่น 
การสอนเสริมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การใช้ระบบ Google classroom มาช่วยในการสอน การ
อภิปรายการจดัการเรียนการสอน หรือท าการวิจยัภายในห้องเรียน  การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอน โดยการสัมมนาและน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ตามวตัถุประสงค์การ

เรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษาในชั้นเรียน หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้งผลจาก
การทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 

การสอนในแต่ละภาคการศึกษาและเสริมรายละเอียดวชิาท่ีจ าเป็น เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 
 

********* 


