
มคอ.3 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�   ภาควิชาสถิติประยุกต� 
 

หมวดท่ี 1:  ข อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
      040533208 การวิเคราะห0ประชากรศาสตร0  
   Demographic Analysis 
2.  จํานวนหนDวยกิต 
 3 หน&วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
4.  อาจารย0ผู รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผู สอน 
 ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
5.  ภาคการศึกษา/ปGการศึกษา/ช้ันปGท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1   ป8การศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ชั้นป8ท่ี 2 
6.  รายวิชาท่ีต องเรียนมากDอน (Pre-requisite) (ถ ามี) 
 040513102  ความน&าจะเป=นเบ้ืองต�น  
                       Introduction to Probability 
7.  รายวิชาท่ีต องเรียนพร อมกัน (Co-requisites) (ถ ามี) 
 ไม&มี 
8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลDาสุด 
 31 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 2:  จุดมุDงหมายและวัตถุประสงค0 
1.  จุดมุDงหมายของรายวิชา 

เพ่ือศึกษาเทคนิคการวิเคราะห�ทางประชากรศาสตร� และสามารถนําความรู�เก่ียวกับหลักการ
วิเคราะห�ประชากรศาสตร�ไปใช�งานได�อย&างถูกต�อง  
 
2.  วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงตัวอย&าง เทคนิคและวิธีการสอนให�สอดคล�องกับสถานการณ�ปRจจุบัน 
 

หมวดท่ี 3 :  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและความสําคัญของการศึกษาประชากร  การรวบรวมและการวิเคราะห�ข�อมูลทาง
ประชากร การจําแนกประชากร  การเปลี่ยนแปลงของประชากรท่ีเก่ียวกับการเกิด การตาย และการย�าย
ภูมิลําเนา  วิธีการประมาณประชากร 
 
Definition and importance in demography, collection and analysis of population data, 
classification of population; population dynamics with births, deaths 
and migration; population estimate methods. 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช ตDอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝ_กปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝ_กงาน 
การศึกษาด�วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต&อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต�องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

_ 
 

การศึกษาด�วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต&อสัปดาห� 

 
3.  จํานวนช่ัวโมงตDอสัปดาห0ท่ีอาจารย0ให คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกDนักศึกษาเปYนรายบุคคล 

อาจารย�ผู�สอนได�จัดตารางการเข�าพบเพ่ือให�คําปรึกษา เป=นเวลา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาห� โดยท่ี
นักศึกษาสามารถเข�าพบตามเวลา office hour ท่ีได�ประกาศให�นักศึกษาทราบท่ีหน�าห�องพักอาจารย�  
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หมวดท่ี 4 : การพัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต องพัฒนา 

พัฒนาผู�เรียนให�มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข�อมูลส&วน
บุคคล การไม&เปdดเผยข�อมูล ไม&แต&งเติมข�อมูล มีความซ้ือสัตย�ต&อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- วิเคราะห�ข�อมูลและอ�างอิงเอกสารในงานมอบหมายได�อย&างตรงตามวิธีการไม&บิดเบือนข�อมูล
ความเป=นจริง 

- มีวินัยตรงต&อเวลา และความรับผิดชอบต&อตนเองและส&วนรวม 
1.2  วิธีการสอน 

บรรยาย และมอบหมายงานท่ีเก่ียวข�องกับการวิเคราะห�ข�อมูลทางประชากรศาสตร�  
1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข�าเรียนและส&งงานท่ีได�รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให�และตรงเวลา 

- มีการอ�างอิงเอกสารท่ีได�นํามาทํางานตามท่ีมอบหมาย อย&างถูกต�องและเหมาะสม 
 

2.  ความรู  
2.1  ความรู ท่ีต องได รับ 

-มีความรู�ในการวิเคราะห�ประชากรศาสตร�  
- สามารถเลือกเทคนิคการวิเคราะห�ประชากรศาสตร� ด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย และอภิปรายท่ีเน�นผู�เรียนเป=นศูนย�กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด�วยข�อสอบท่ีเน�นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- ประเมินจากงานท่ีได�รับมอบหมาย  
3.  ทักษะทางปZญญา 

3.1  ทักษะทางปZญญาท่ีต องพัฒนา 
สามารถคิด วิเคราะห� และเลือกวิธีการวิเคราะห�ทางประชากรศาสตร�ได�อย&างเหมาะสมถูกต�อง 

3.2  วิธีการสอน 
มอบหมายให�นักศึกษาทํางาน และนําเสนอผลการศึกษา 

3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน�นข�อสอบท่ีมีการวัดหลักการและทฤษฎี 
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4.  ทักษะความสัมพันธ0ระหวDางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ0ระหวDางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต องพัฒนา 
- มีทักษะในการสร�างสัมพันธภาพระหว&างผู�เรียนด�วยกัน 

- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให�ครบถ�วนตาม 
กําหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 
มอบหมายงานรายกลุ&ม  

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานการศึกษาด�วยตนเอง 

- รายงานท่ีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป=นทีม 
5.  ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต องพัฒนา 

- มีทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข 

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช�รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟRง การแปล การเขียน  

- พัฒนาในการวิเคราะห�ข�อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค�น ข�อมูลทางอินเทอร�เน็ต 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองจากเว็บไซต�(website) และทํารายงานโดยเน�นการ 
วิเคราะห�จากข�อมูล  

- บรรยายพร�อมยกตัวอย&าง 
5.3  วิธีการประเมิน 

ตรวจให�คะแนนงานท่ีมอบหมาย 
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หมวดท่ี 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห�
ท่ี 

หัวข�อ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน การสอน 
สื่อท่ีใช� (ถ�ามี) 

ผู�สอน 

1 แจกแจงรายละเอียดเนื้อหารายวิชา 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
2 บทท่ี 1 บทนํา 

บทท่ี 2 แหล&งข�อมูลทางประชากร 
1+2 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

3 บทท่ี 3 มาตรวัดพ้ืนฐานและแนวคิด
มูลฐานทางประชากรศาสตร� 

3 
บรรยาย 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

4 บทท่ี 3 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
5 บทท่ี 4 การวัดและการวิเคราะห�

ภาวะเจริญพันธุ� 
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

6 บทท่ี 4 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
7 บทท่ี 5 การวัดและการวิเคราะห�

ภาวะการเกิด การตาย 
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

8 บทท่ี 5 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
9 สอบกลางภาค(2-8 ต.ค.60) 
10 บทท่ี 5 (ต&อ) 3 บรรยาย/

มอบหมายงาน 
ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

11 บทท่ี 5 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
12 บทท่ี 6 การวัดและการวิเคราะห�การ

ย�ายถ่ิน 
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

13 บทท่ี 6 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
14 บทท่ี 7 การประมาณและการฉาย

ภาพประชากร 
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

15 บทท่ี 7 (ต&อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
16 บทท่ี 7 (ต&อ) 3 บรรยาย/

รายงานผล
การศึกษา 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 

17-18 สอบปลายภาค(28 พ.ย.-12 ธ.ค.60) 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู  

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู� วิธีการประเมิน สัปดาห�ท่ีประเมิน 
สัดส&วนของการ

ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 9 35% 
2  สอบปลายภาค 17-18 40% 
3  งานท่ีมอบหมาย 16 15% 
4  อ่ืนๆ เช&น พฤติกรรม

การเข�าเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 
 

หมวดท่ี 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
  เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห0ประชากรศาสตร0 

 บุญเลิศ เลียวประไพ. ระเบียบวิธีทางประชากร. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2539. 

 
2.  เอกสารและข อมูลท่ีสําคัญ 
 ปราโมทย0 ประสาทกุล. ประชากรศาสตร0 สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย0. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. 
  กัลยาณี ไชยวริทรกุล. คณิตศาสตร�ประชากร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง: กรุงเทพฯ, 2530. 
 Robert L. Brown. Introduction to the Mathematics of Demography. 3rd edition, 
ACTEX Publications, Inc., 1997.  
          Nathan Keyfitz and Hal Caswell. Applied Mathematical Demography. 3rd edition, 
Springer Science+Business Media, Inc., 2005. 
   
3.  เอกสารและข อมูลแนะนํา 
      Website ท่ีเก่ียวข�อง   www.mortality.org 
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หมวดท่ี 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ0การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได�จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว&างผู�สอนและผู�เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู�เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย�ผู�สอน พร�อมท้ังขอข�อเสนอแนะผ&านแบบประเมินอาจารย�ผู�สอน 
2.  กลยุทธ0การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน สามารถทําได�โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู� 
3.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากได�รับผลประเมินอาจารย�ผู�สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช�ในการสอน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

ในระหว&างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข�อตามวัตถุประสงค�
การเรียนรู�ในรายวิชา ได�จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ&มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ัง
ผลจากการทดสอบย&อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู�ของนักศึกษาโดยการตรวจข�อสอบ รายงาน  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได�มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  


