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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา  : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 
 

หมวดที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
      040513113  : การประยกุตค์อมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 

                    Computer Applications in Statistics I 
2.  จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-3-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยบุ์ญกอง  ทะกลโยธิน 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  ชั้นปีท่ี 2 (หลกัสูตร 4 ปี) 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
 - รหสัวชิา 040513101 : Statistical Data Collection and Management  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

-ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  
 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 28 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2:  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

ใหน้กัศึกษาสามารถน าเอาองคค์วามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม พร้อมสามารถน าเสนอผลงานและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรายวิชาในคร้ังน้ี  อนัสืบเน่ืองมาจากวิชาน้ีไดเ้ปิดด าเนินการสอน
มีผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จึงท าให้ทราบปัญหา คือ  การสอนเสริม
การประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมประเภทตารางการค านวณ เช่น MS Excel  เพื่อเปรียบเทียบและให้เห็น
ความแตกต่างระหวา่งการค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการค านวณดว้ยการเขียนโปรแกรม โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี  
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศทางดา้นสถิติ 
          และการจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูลสถิติ 

2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวธีิ 
3.  เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบังานดา้นการค านวณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การค านวณเชิงสถิติ ค่าสถิติขั้นพื้นฐาน  
4. เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ โดยเนน้วธีิการทางทางสถิติท่ีเหมาะสม 

 
หมวดที ่3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัการของการพฒันาโปรแกรม การโปรแกรมโครงสร้าง การออกแบบอลักอริทึม ลกัษณะและ

โครงสร้างของภาษาท่ีเหมาะสมกบังานทางดา้นสถิติประยุกต ์ การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุต์
ทางสถิติดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับงานดา้นสถิติ 

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.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริม ความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละ
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อเช่ือมโยงกบั
การเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาดว้ยตนเอง
5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 



3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ประจ าวิชาจดัตารางการเข้าพบเพื่อให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ

ตอ้งการเป็นเวลา  3  ชัว่โมงต่อสัปดาห์  โดยประกาศให้ทราบผา่น  Google Classroom  หนา้ห้องพกัหรือโทร
นดัหมายนกัศึกษาใหส้ามารถเขา้พบและปรึกษาไดต้ามตารางท่ีประกาศหรือตามท่ีโทรนดัหมาย 

   
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 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
6. สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยทีางสถิติ เพื่อการประมวลผลขอ้มูลและแปล

ผลเป็นไปตามทิศทางท่ีผูใ้ชก้  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  ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

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  
       ผลท่ีไดจ้ะตอ้งเป็นความรู้บนพื้นฐานขอ้เทจ็จริง น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ภายใตห้ลกัการ แนวคิด 

และทฤษฏีท่ีก าหนดในลกัษณะวชิา ดงัน้ี 
  1.  มีความรู้ในหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวชิาท่ีศึกษา 
                  -  ท่ีมาของขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
      -  การจดัการขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนท าการวเิคราะห์และวธีิการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล 
                   -  ระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวธีิและสามารถประยกุตท์างสถิติได ้
  2.  มีความรู้พื้นฐานสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
                  -   การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติ การสรุปและน าเสนอขอ้มูล 
  3.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และ/หรือ สามารถ 
                  บูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  -   การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบังานทางดา้นสถิติ 
                  -   ความรู้ ความสามารถจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูลสถิติ  การประมวลผลแฟ้มขอ้มูลและการจดัเก็บดว้ย 
                  -   ส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีเหมาะสมและมีความสะดวกต่อการเรียกใชง้านและการบ ารุงรักษา 

    -   ความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศทางดา้นสถิติ 



2.2  วธีิการสอน 
 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย  

1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหาโดยสอดแทรก 
องคค์วามรู้ตามทฤษฎีและหลกัการ : การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติและหลกัการพฒันา
โปรแกรมอยา่งถูกวธีิ 

2. การปฏิบติั : มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ตาม 
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  
                     -   การมีวนิยั การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
                     -   การสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของตนเองและรายวชิา 

2. ความรับผดิชอบ 
                      -   การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งงานตามก าหนด 
                      -   การน าเสนอผลงาน 

3. การสรุปดา้นความรู้ท่ีไดรั้บการพฒันา 
                     -   โดยการวเิคราะห์และประเมินผลจากคะแนนท่ีสรุปไดใ้น ขอ้ 1, 2  และ 3 เพื่อหาขอ้สรุป 

  เก่ียวกบัความรู้ 
 
 

3.  ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skill) 
      3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

      พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการกระบวนการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติและวธีิการทางสถิติดว้ย
คอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ  โดยหลกัการพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกวธีิ โดยท่ีนกัศึกษาตอ้ง 



1. สามารถมีทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลกัการและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์        

2. น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ สถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ในการแกปั้ญหาโดยใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได ้
        อยา่งถูกตอ้ง และสร้างสรรค ์

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

3.2  วธีิการสอน 
            กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียน 
โดยผูส้อนเป็นทั้งผูส้อนและพี่เล้ียง โดยมีแนวทางการสอน ดงัน้ี  

1. ก าหนดปัญหาเพื่อให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้ หาแนวทางแกปั้ญหาเอง  ท ารายงาน และน าเสนอผล
การศึกษา พร้อมแบบฝึกหัดในห้องเรียน (แนะน าแหล่งข้อมูล เช่น E_Library  พร้อมเอกสาร
ประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ) 

2. สรุปผลส่ิงท่ีไดจ้ากขอ้ 1  เพื่อปรับการเรียน การสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีก าหนด 
3. บรรยายตามผลขอ้ 1, 2  พร้อมใหส้รุปผลการเรียนแต่ละบทโดยใชเ้คร่ืองมือนกัคิด 

 3.3  วธีิการประเมินผล 
         กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้วา่นกัศึกษามีทกัษะทางปัญญา  จากแนวคิดในขอ้  3.1, 3.2  โดยการ
ประเมินผลดงัน้ี 

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

1. การมีวนิยั 
                     -   การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและร่วมอภิปราย  จากโจทยท่ี์มอบหมายในแต่ละบทเรียน 
                     -   หาขอ้สรุปแต่ละบทเรียนและสร้างความเป็นอตัตลกัษณ์ของบทเรียน 

2. ความรับผดิชอบ 
                     -   วเิคราะห์งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งก่อนและหลงัจากการน าเสนอผลงาน 

3. การสรุปดา้นทกัษะทางปัญญาท่ีไดรั้บการพฒันา 
                      -   ประเมินโดยการวเิคราะห์ 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 
        กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

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 

             กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบประเมิน
จากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 
             1.   ความส าเร็จของงานครอบคลุมทุกประเด็น 
             2.   การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูเ้รียนดว้ยกนั  การประยกุตท์างสถิติกบังานต่างๆหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
             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  ในการเขียนโปรแกรม 
        2.   ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย  ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  3.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี  
             ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใช ้E_Library 
        5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การสอนในรายวิชาน้ีใช้ห้องสมุด E_Library และ Google Application for 
Education ส าหรับบริหารหอ้งเรียน  ดงัน้ี   

1. การสร้างเครือข่ายร่วมกบัรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขทาง
คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การสอนเสริมจากขอ้ 1  ในกรณีท่ีไม่มีในบางรายวชิา หรือมีไม่ครบทุกประเด็น  
3. การมอบหมายงานท่ีให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ สืบคน้  

เก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน  โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ในการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกการส่ือสาร การใช้ภาษา โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการน าเสนอ 

4. การสอดแทรกบทเรียนภาษาองักฤษในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น Textbook 
(Book24), YouTube, บทความ วารสาร etc. และสามารถส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การ
เขียน โดยการท ารายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

        5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 

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

ความเหมาะสมในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
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 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 
ตอนท่ี 1:  ความรู้ทัว่ไปและฮาร์ดแวร์  

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 ของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Software 
- Lab :  
  Statistical Package 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

4 การประมวลผลขอ้มูลแบบต่าง ๆ 
3 

บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
Computer Programming  
(เลอืกศึกษา 1 Program) 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
บรรยาย ,  กรณีศึกษา   
C Programming 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

 แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

3 
บรรยาย ,   
ตวัอยา่งและกรณีศึกษา   

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

6 การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
และการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ 

3 
บรรยาย ,  
ตวัอยา่งและกรณีศึกษา   

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

7 ขั้นตอนวธีิทางคอมพิวเตอร์ 
3 

บรรยาย, กรณีศึกษา, 
Algorithm for… 
Statistical App#1 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

8 การเขียนผงังาน 
การเขียนค าสัง่เทียม  3 

บรรยาย, กรณีศึกษา, 
Algorithm for… 
Statistical App#2 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

9 สอบกลางภาค ส่ง Assignment และ Algorithm for Statistical Applications 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/ รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

10 โครงสร้างของโปรแกรม  องคป์ระกอบ
ของภาษา  กฎเกณฑต์่างๆ เบ้ืองตน้ 

3 
บรรยาย ,  
แนะน าการใช ้Lab C 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

11 ประเภทขอ้มูลและตวัด าเนินการ 
3 

App#1 : Descriptive  Stat. 
- Central Tendency 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

12 การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ในภาษาซี 

3 
App#2 : Descriptive  Stat. 
- Dispersion 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

13 ประเภทของตวัแปรแบบต่างๆ  
(Array, String, Pointer) 3 

App#3 :  Sorting Tech 
Max & Min, Range 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

14 การสร้างฟังกช์นัในภาษาซี 
 

App#4 :  Statistical 
Function and Matrices 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

15 การจดัการไฟลข์อ้มูล (Input and 
Output)  3 

App#5 :  Statistical 
Data Files and Mgt. 

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน 

16 Presentation  3 ส่ง Assignment และ Applications ทั้งหมด 

17-18 สอบปลายภาค  สอบ  LAB นอกตาราง 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  พฒันาการของนกัศึกษาและการมี
ส่วนร่วมในการเรียน 

1-17 5% 

2  รายงานการวิจยัและน าเสนอ 16 25% 
3  สอบกลางภาค 8 20% 
4  สอบปลายภาค 17 50% 

 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
- Joyce Farrell, Object-Oriented Programming Using C++, Fourth Edition. Course 

Technology Incorporated, 2009, ISBN 13: 978-1-4239-0257-7 

            - Arjen Markus, Modern Fortran in Practice, Cambridge University Press © 2012 
- บุญกอง    ทะกลโยธิน ; การพฒันาโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวตัถุ 
- บุญกอง    ทะกลโยธิน ; การประมวลผลแฟ้มข้อมูลและการค านวณเชิงสถิติด้วย  Visual  Basic  

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


2.  เอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ 
    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.  เอกสารและข้อมูลแนะน า :   - Website  ท่ีเก่ียวขอ้งและกรณีศึกษาต่างๆ  

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

หมวดที ่7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาโดยการสร้างแบบประเมิน พร้อมการสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน สังเกตจาก
พฤติกรรมของผูเ้รียน สรุปผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อนในห้องเรียน นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถประเมิน
อาจารยผ์ูส้อนโดยระบบประเมินของคณะและการวจิยัในชั้นเรียน 
     
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าไดโ้ดย 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 ประเด็น คือ 
จุดเด่นและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง โดยการจดัหากิจกรรมและขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชใ้นการสอน เช่น การ
อภิปรายการจดัการเรียนการสอน หรือท าการวจิยัภายในหอ้งเรียน  การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการสอน โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษาในชั้นเรียน หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้งผลจากการ
ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน
สอบและคะแนนจิตพิสัย 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
 


