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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

040557301  คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับนักสถิติ 1  (Advanced Mathematicals for Statistician I) 
2. จํานวนหน่วยกิต   

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

รายวิชาของภาควิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
4. อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อน 
  

ลําดับท่ี ผู้สอน ตอนท่ี เวลาเรียน ห้องเรียน 
1 รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ 1 M 16.00-19.00 78-522 

 

 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1/2560  ช้ันปีท่ี 1  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 78)   ช้ัน 5    ห้อง 522 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการพิสูจน์ ลิมิต ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง ลําดับโคชี อนุกรม
และการลู่เข้าของอนุกรมของจํานวนจริง การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่เข้ามีเง่ือนไข ทอพอโลยีบน nR   ความ
บริบูรณ์ และทฤษฎีบทไฮนข์-บอเรล ฟังก์ชันใน nR  ความกระชับ ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง ปริพันธ์ของรีมันน์ ลําดับ
และอนุกรมของฟังก์ชัน การลู่เข้าเอกรูปและการลู่เข้าเชิงจุด ปริภูมิเวกเตอร์นอร์ม ผลคูณภายใน เซตเชิงต้ังฉาก และ 
ปริภูมิ pL  
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          พัฒนาเนื้อหาและรายละเอียดในการเรียนการสอน โดยเน้นแนวคิดหลักและทฤษฎีบทต่าง ๆ ท่ีสําคัญภายใน 
ชั้นเรียนเพ่ือใหนั้กศึกษาเข้าใจหลกัการท่ีสําคัญของคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญท่ีจะทําให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า
และหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมท้ังมีบทประยุกต์เพิ่มเติมทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ 
นักศึกษาเห็นความสําคัญของวิชาท่ีเรียนและความสัมพันธ์กับสาขาที่ตนเองศึกษา 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา  

ระบบจํานวนจริง อันดับ ความต่อเน่ือง ดิฟเฟอร์เรนเชียล อินทิเกรชันสําหรับจํานวนจริง R  อนุกรมเวลาของ
จํานวนจริงและฟังก์ชัน ยูคิเดียนสเปซ คอนเวอร์เจนใน nR  เมทริกซ์สเปซ ดิฟเฟอร์เรนเชียลและอินทิเกรชันบน nR  

 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 
รวมท้ังสิ้น 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักศึกษา 
หากนักศึกษามีปัญหาหรือ 
ไม่เข้าใจในบางหัวข้อ  
สามารถขอใหผู้ส้อนอธิบาย
เพิ่มเติมนอกวลาเรียนปกติ 
ได้ 

รายวิชาน้ีเป็นวิชาเชิงทฤษฎ ี
ท้ั ง น้ี นัก ศึกษาสามารถทํา
ความเข้าใจเพิ่มเติมเชิงปฏิบัติ
จากแบบฝึกหัดท่ีได้รับจาก 
อาจารย์ผู้สอน  

นัก ศึกษาควรใ ช้ เวลาใน
การ ศึกษาและทบทวน
หัวข้อ  ต่าง ๆ  ท่ี เ รียนไป
แล้ว โดยใช้เวลาอย่างน้อย 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        อาจารย์ผูส้อนมีช่ัวโมงทําการ (office hours) สําหรับให้คําแนะนําทางด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ท่ีมี
ข้อสงสัยอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลกัสตูร ดังน้ี 
-  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
-  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
-   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกําหนดภายในชั้นเรียน 
-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีเรียน พร้อมท้ัง
 ยกตัวอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากประสบการณ์ของผู้สอน 
-  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

-  พฤตกิรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหแ้ละตรงเวลา 
-  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
-  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

  เม่ือเรียนจบแลว้นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหลักปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ อย่างรอบ
ครอบ มีเหตุผล และมีระบบระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางการเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะคิดทฤษฎีบทใหม่ๆ 
หรือระบบคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นโดยประยุกต์แนวความคิดพื้นฐานท่ีได้จากการศึกษาวิชาดังกล่าว และ
สามารถนําความรู้ในการศึกษาวิชาดังกล่าวไปศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึน้ท้ังในสาขาคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
และ คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ ต่อไป  
2.2 วิธีการสอน 

 บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายถึงหลักปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ อย่างรอบครอบ มีเหตุผล และมีระบบระเบียบ และ
เรียนรู้แนวคิด หลักการ นิยาม และทฤษฎีบทต่าง ๆ ของ พ้ืนฐานของการพิสูจน์ ลิมิต ขอบเขตบน และ
ขอบเขตล่าง ลําดับโคชี อนุกรมและการลู่เข้าของอนุกรมของจํานวนจริง การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ และการลู่
เข้ามีเง่ือนไข ทอพอโลยีบน nR  ความบริบูรณ์ และทฤษฎีบทไฮนข์-บอเรล ฟังก์ชันใน nR  ความกระชับ ทฤษฎี
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บทค่าระหว่างกลาง ปริพันธ์ของรีมันน์ ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชัน การลู่เข้าเอกรูปและการลู่เข้าเชิงจุด ปริภูมิ
เวกเตอร์นอร์ม ผลคูณภายใน เซตเชิงต้ังฉาก ปริภูมิ pL   เพ่ือนําไปใช้  มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้รับมอบหมายโดยแสดงขั้นตอน สร้างสรรค์และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
นอกจากน้ันการเรียนการสอนจะทําการ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
2.3 วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
-  นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
คณิตศาสตร์  มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการศึกษาด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก หลักการ นิยาม และทฤษฎีบท 
ต่าง ๆ ตามหลักระเบียบวิธีการพสิูจน์เชิงคณิตศาสตร์ในตําราท่ีกําหนด 

3.2 วิธีการสอน 

-  การมอบหมายให้นักศึกษาทํางานท่ีได้รับมอบหมาย และนําสง่งานตามเวลาท่ีกําหนด 
-  อภิปรายกลุ่มยอ่ย โดยการกระตุ้นความคิดเชิงวิเคราะห์  
3.3 วิธีการประเมินผล 

 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

-  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
-  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
-  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 

-  จัดกิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  
-  การนําเสนอรายงาน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
-  รายงานท่ีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
-  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

-  ทักษะการคิด และวิเคราะห์ขบวนการของเหตุและผลเชิงตรรกศาสตร์ 
-  พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 
-  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
-  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
-  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 
-  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

-  การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

1 พื้นฐานของการพสูิจน์ ลิมิต 3 ตอบคําถาม 

2 ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง ลําดับโคชี 3 ตอบคําถาม 
3 อนุกรมและการลู่เข้าของอนุกรมของจํานวนจริง 3 ตอบคําถาม และ 

Assignment I 
4 การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่เข้ามีเง่ือนไขของ

อนุกรมของจํานวนจริง 
3 ตอบคําถาม 

5 ทอพอโลยีบน nR   3 ตอบคําถาม 
 

6 ทอพอโลยีบน nR   3 ตอบคําถาม และ 
Assignment II 

7 ความบริบูรณ์และทฤษฎีบทไฮน- ์ บอเรล ฟังก์ชัน

ใน nR  
 

3 ตอบคําถาม 

8 ความกระชับ ทฤษฎีบทคา่ระหวา่งกลาง  ตอบคําถาม และ 
Assignment III 

9 สอบกลางภาค+รายงาน 3 - 
10 ปริพันธ์ของรีมันน ์ 3 ตอบคําถาม และ 

Assignment IV 
11 ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 3 ตอบคําถาม 

 
12 การลู่เข้าเอกรูปและการลู่เข้าเชิงจุด 3 ตอบคําถาม และ 

Assignment V 
13 ปริภูมิเวกเตอรน์อร์ม 3 ตอบคําถาม 
14 ผลคูณภายในเซตเชิงต้ังฉาก 3 ตอบคําถาม และ 

Assignment VI 
15 ปริภูมิ pL  3 ตอบคําถาม 

16 ปริภูมิ pL  3 ตอบคําถาม และ 
Assignment VII 

17 สอบปลายภาค+รายงาน  - 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมิน 
กําหนดเวลา
การประเมิน  
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.  Assignment I 3 2.5% 

2.  Assignment II 6 2.5% 

3.  Assignment III 8 2.5% 

4.  Assignment IV 10 2.5% 

5.  Assignment V 12 2.5% 

6.  Assignment VI 14 2.5% 

7.  Assignment VII 16 5% 

8.  รายงาน I 9 10% 

9.  รายงาน II 17 10% 
10.  การสอบกลางภาค 9 30% 
11.  การสอบปลายภาค 17 30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสาร 
 ตําราหลัก 

1. Kenneth R.Davidson, Allan P.Donsig,  Real Analysis with Real Applications.,  Prentice Hall Inc., 
,  2002.  

 
หนังสืออ่านประกอบ 

-      
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
   เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสามารถ ติดตาม
ได้จากเว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ www.ma.sci.kmutnb.ac.th 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
   นักศึกษาสามารถใช้ตําราหรือหนังสืออื่น ๆ ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษซ่ึงมีเน้ือหาตรงตามท่ีกําหนด 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
  -  การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  -  การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้เรียน 
  -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
  -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
  -  ผลการสอบ 
  -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3.   การปรับปรุงการสอน  
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม 
สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
  -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ เรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา จากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่ 
   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 
   ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5.   การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

  - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
  - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหา 
   ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


