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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
040513113 : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1
Computer Applications in Statistics I

2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-3-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
- อาจารย์บุญกอง ทะกลโยธิ น
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ชั้นปี ที่ 2 (หลักสู ตร 4 ปี )
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
- รหัสวิชา 040513101 : Statistical Data Collection and Management
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
-ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
28 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ให้นกั ศึกษาสามารถนาเอาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมสามารถนาเสนอผลงานและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งรายวิชาในครั้งนี้ อันสื บเนื่องมาจากวิชานี้ ได้เปิ ดดาเนินการสอน
มีผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จึงทาให้ทราบปั ญหา คือ การสอนเสริ ม
การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประเภทตารางการคานวณ เช่ น MS Excel เพื่อเปรี ยบเทียบและให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการคานวณโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปและการคานวณด้วยการเขียนโปรแกรม โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางด้านสถิติ
และการจัดระเบียบแฟ้ มข้อมูลสถิติ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้หลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้นกั ศึกษา สามารถเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับงานด้านการคานวณ ที่เกี่ยวข้องกับ
การคานวณเชิงสถิติ ค่าสถิติข้ นั พื้นฐาน
4. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยเน้นวิธีการทางทางสถิติที่เหมาะสม
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการของการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมโครงสร้ าง การออกแบบอัลกอริ ทึม ลักษณะและ
โครงสร้างของภาษาที่เหมาะสมกับงานทางด้านสถิติประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปและการประยุกต์
ทางสถิติดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์ ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับงานด้านสถิติ
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. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
บรรยาย
สอนเสริ ม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ ม ความรู ้พ้นื ฐานที่ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ สาเร็ จรู ปเพื่อเชื่อมโยงกับ 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ป ระจาวิ ช าจัดตารางการเข้า พบเพื่ อให้ ค าปรึ ก ษาเป็ นรายบุ ค คล หรื อ รายกลุ่ ม ตามความ
ต้องการเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้ทราบผ่าน Google Classroom หน้าห้องพักหรื อโทร
นัดหมายนักศึกษาให้สามารถเข้าพบและปรึ 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 ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูลและแปล
ผลเป็ 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 บตั ิ : มอบหมายงานให้นักศึกษา เพื่อให้มีความรั บผิดชอบในงานที่ มอบหมาย 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 ขาดเรี ยนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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
และทฤษฏีที่กาหนดในลักษณะวิชา ดังนี้
1. มีความรู้ในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสาขาวิชาที่ศึกษา
- ที่มาของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การจัดการข้อมูลที่ได้มาก่อนทาการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
- ระบบคอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกวิธีและสามารถประยุกต์ทางสถิติได้
2. มีความรู ้พ้นื ฐานสถิติศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุ ปและนาเสนอข้อมูล
3. มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และ/หรื อ สามารถ
บูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับงานทางด้านสถิติ
- ความรู้ ความสามารถจัดระเบียบแฟ้ มข้อมูลสถิติ การประมวลผลแฟ้ มข้อมูลและการจัดเก็บด้วย
- สื่ อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมและมีความสะดวกต่อการเรี ยกใช้งานและการบารุ งรักษา
- ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางด้านสถิติ

2.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ ประกอบด้วย
1. ทฤษฎี : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษาประกอบในขณะที่สอนเนื้ อหาโดยสอดแทรก
องค์ความรู้ตามทฤษฎีและหลักการ : การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นทางสถิติและหลักการพัฒนา
โปรแกรมอย่างถูกวิธี
2. การปฏิบตั ิ : มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตาม
ทฤษฎีและหลักการ พร้อมการประยุกต์ : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
3. การศึกษาแบบกลุ่ม : มอบ Assignment และมีการอภิปรายโจทย์ปัญหาในห้องเรี ยน เพื่อให้
นักศึกษามีการบูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาในการแก้ปัญหา พร้อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นพร้อมการศึกษาเปรี ยบเทียบกับการใช้ Statistical Package กับการใช้
Computer Language
4. การสร้าง One Point Lesson (OPL) และ Conclusion Diagram จากองค์ความรู ้ที่ได้รับในส่ วน
ของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยน - การสอน เพื่อให้มีความรู้ โดยประเมินผลดังนี้
1. การทดสอบ : ทั้งแบบอัตนัย ปรนัยและพร้อมสอบปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรม
- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค
- การมีวนิ ยั การเข้าชั้นเรี ยนและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
- การสร้างความเป็ นอัตตลักษณ์ของตนเองและรายวิชา
2. ความรับผิดชอบ
- การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายและส่ งงานตามกาหนด
- การนาเสนอผลงาน
3. การสรุ ปด้านความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
- โดยการวิเคราะห์และประเมินผลจากคะแนนที่สรุ ปได้ใน ข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อหาข้อสรุ ป
เกี่ยวกับความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill)
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการกระบวนการประมวลผลข้อมูลทางสถิติและวิธีการทางสถิติดว้ ย
คอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ โดยหลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกวิธี โดยที่นกั ศึกษาต้อง

1. สามารถมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ในการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้เครื่ องมือนักคิด เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนรู ้และทางาน เช่น Flowchart, Pseudo code, 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 ทารายงาน และนาเสนอผล
การศึกษา พร้ อมแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยน (แนะนาแหล่ งข้อมูล เช่ น E_Library พร้ อมเอกสาร
ประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ)
2. สรุ ปผลสิ่ งที่ได้จากข้อ 1 เพื่อปรับการเรี ยน การสอนให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด
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 ิการเขียนโปรแกรม
- การสอบย่อย /การสอบกลางภาค /การสอบปลายภาค
1. การมีวนิ ยั
- การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและร่ วมอภิปราย จากโจทย์ที่มอบหมายในแต่ละบทเรี ยน
- หาข้อสรุ ปแต่ละบทเรี ยนและสร้างความเป็ นอัตตลักษณ์ของบทเรี ยน
2. ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งก่อนและหลังจากการนาเสนอผลงาน
3. การสรุ ปด้านทักษะทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนา
- ประเมินโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก 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
กลยุท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะความสัม พันธ์ ระหว่า 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 การประยุกต์ทางสถิติกบั งานต่างๆหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 ในการเขียนโปรแกรม
2. ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การใช้ E_Library
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสอนในรายวิ ช านี้ ใช้ ห้ อ งสมุ ด E_Library และ Google Application for
Education สาหรับบริ หารห้องเรี ยน ดังนี้
1. การสร้างเครื อข่ายร่ วมกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขทาง
คณิ ตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสอนเสริ มจากข้อ 1 ในกรณี ที่ไม่มีในบางรายวิชา หรื อมีไม่ครบทุกประเด็น
3. การมอบหมายงานที่ ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ สื บค้น
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน โดยใช้ภาษา
อย่า งเหมาะสม ถู ก ต้อ ง ในการรายงานแบบวาจา เพื่ อ ฝึ กการสื่ อ สาร การใช้ภ าษา โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอ
4. การสอดแทรกบทเรี ยนภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ เช่น Textbook
(Book24), YouTube, บทความ วารสาร etc. และสามารถสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การ
เขียน โดยการทารายงานและการนาเสนอในชั้นเรี ยน
5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
1. การเป็ นสมาชิกของ E_Library , Google Classroom ใน Google Application for Education
2. เทคนิ คการนาเสนอรายงานในรู ปแบบต่างๆ เช่ น เสนอแบบวาจา การทารายงาน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเลือกใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข ที่ถูกต้องและเหมาะสม
4. ความสามารถในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและการ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
5. การตอบคาถาม ในการทารายงาน และการสอบทั้งทฤษฎี-ปฏิบตั ิ

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/ รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

1

ทบทวนความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 1: ความรู ้ทวั่ ไปและฮาร์ดแวร์

3

2

-ทบทวนความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 2 : ความรู ้เกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์
และพีเพิลแวร์
ทบทวนความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 3 : องค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลแบบต่าง ๆ

3

3

4

3

3
5

6
7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ภาษาคอมพิวเตอร์
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้
ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์

3
3
3

8

9

การเขียนผังงาน
การเขียนคาสัง่ เทียม

สอบกลางภาค

3

ศึกษา New Technology
ทางด้าน Computer
Software
โดยอ้างอิงจากวารสาร
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
รวบรวมเป็ นรู ปเล่มส่ง
บรรยาย , กรณี ศึกษา
Computer Software
- Statistical Package
- Assignment
บรรยาย , กรณี ศึกษา
Computer Software
- Lab :
Statistical Package
บรรยาย , กรณี ศึกษา
Computer Programming
(เลือกศึกษา 1 Program)
บรรยาย , กรณี ศึกษา
C Programming
บรรยาย ,
ตัวอย่างและกรณี ศึกษา
บรรยาย ,
ตัวอย่างและกรณี ศึกษา
บรรยาย, กรณี ศึกษา,
Algorithm for…
Statistical App#1
บรรยาย, กรณี ศึกษา,
Algorithm for…
Statistical App#2

ผู้สอน
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

ส่ง Assignment และ Algorithm for Statistical Applications

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/ รายละเอียด

10

โครงสร้างของโปรแกรม องค์ประกอบ
ของภาษา กฎเกณฑ์ต่างๆ เบื้องต้น
ประเภทข้อมูลและตัวดาเนิ นการ

11
12
13

การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ในภาษาซี
ประเภทของตัวแปรแบบต่างๆ
(Array, String, Pointer)

14

การสร้างฟังก์ชนั ในภาษาซี

15

การจัดการไฟล์ขอ้ มูล (Input and
Output)

16

17-18

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

Presentation
สอบปลายภาค

3
3
3
3

3
3

บรรยาย ,
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
แนะนาการใช้ Lab C
App#1 : Descriptive Stat. อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
- Central Tendency
App#2 : Descriptive Stat. อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
- Dispersion
App#3 : Sorting Tech อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

Max & Min, Range
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
App#4 : Statistical
Function and Matrices
อ.บุญกอง ทะกลโยธิน
App#5 : Statistical
Data Files and Mgt.
ส่ง Assignment และ Applications ทั้งหมด
สอบ LAB นอกตาราง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
พัฒนาการของนักศึกษาและการมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยน
2
รายงานการวิจยั และนาเสนอ
3
สอบกลางภาค
4
สอบปลายภาค
หมวดที่ 6 :
1. เอกสารและตาราหลัก

ผู้สอน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-17

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%

16
8
17

25%
20%
50%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

- 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 ; การพัฒนาโปรแกรมเชิ งโครงสร้ างและเชิ งวัตถุ
- บุญกอง ทะกลโยธิน ; การประมวลผลแฟ้มข้ อมูลและการคานวณเชิงสถิติด้วย Visual Basic

2. เอกสารและข้ อมูลทีส่ าคัญ
ภาษาอังกฤษ
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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา : - Website ที่เกี่ยวข้องและกรณี ศึกษาต่างๆ
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 กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาโดยการสร้างแบบประเมิน พร้อมการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน สังเกตจาก
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน สรุ ปผลการประเมินอาจารย์ผูส้ อนในห้องเรี ยน นอกจากนี้ นกั ศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์ผสู้ อนโดยระบบประเมินของคณะและการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทาได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษา
และ ผลประเมินการเรี ยนรู้ท้ งั ในชั้นเรี ยนและผลการประเมินของคณะ พร้อมทบทวนผลประเมินการเรี ยนรู้

3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากทราบผลประเมินอาจารย์ผสู้ อน จะมีการปรับปรุ งการสอน โดยแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ
จุดเด่นและสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการสอน เช่น การ
อภิปรายการจัดการเรี ยนการสอน หรื อทาการวิจยั ภายในห้องเรี ยน การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุ งการสอน โดยการสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรี ยน หรื อการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผลจากการ
ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน
สอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

