
 
 

มคอ.3 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา    

040513401 ช่ือรายวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 
 ช่ือรายวิชา Computer Application in Statistics II 

2.  จํานวนหน่วยกิต 
3 (2-3-5)               จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์เอิญ  สุริยะฉาย   ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปีทีเ่รยีน 
ภาคการศึกษาที่ 1   ช้ันปีที ่2  

6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 

7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
ไม่มี               

8.  สถานทีเ่รยีน 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
        11 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

    เข้าใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองศ์กร เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมบน
เว็บ เครื่องมือพัฒนาเว็บที่เหมาะสมและทันสมัย หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติบนเว็บ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
        1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองศ์กร 
 2. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ โดยใช้เคร่ืองมือพัฒนา
เว็บที่เหมาะสมและทันสมัย พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติบนเว็บได้ 
 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายของรายวิชา 
 บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองศ์กร เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 
เครื่องมือพัฒนาเว็บที่เหมาะสมและทันสมัย หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติบนเว็บ 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
หน่วยกิต 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
ตารางการให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 

รายวิชา 
อาจารย์
ผู้สอน 

วัน-เวลา ให้
คําปรึกษา 

สถานที่หรือ
หมายเลข

ห้อง 
ผู้สอน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 
ผู้สอน 

ที่อยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวมจํานวน 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
ที่ให้

คําปรึกษา 

2. 040613181 
อ.เอิญ 

สุริยะฉาย 

จ. – พฤ.  
12.00-13.00

น. 
ภาควิชา 

0-2555-
2000 ต่อ 

4610 
earn.s@kmutnb.ac.th 4 
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หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
1.2 เข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา 
 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์และสังคม 

1.1 เซ็นชื่อเข้าเรียนด้วยตนเอง 
1.2  กําหนดเวลาเก็บใบเซ็นชื่อเข้า

เรียนและการส่งการบ้าน 
1.3 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
1.4 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
 
1.5 อธิบายกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ 

1.1 ใบเซ็นชื่อและพฤติกรรมการ
เซ็นชื่อ 

1.2  ใบเซ็นชื่อ เวลาส่งงาน สงัเกต
พฤติกรรมการส่งงาน 

1.3 พฤติกรรมในการนําเสนอ 
1.4 พฤติกรรมในการนําเสนอ 
 
1.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ เช่นการแต่งกาย 
เป็นต้น 

2. ความรู ้
ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วงจรดิจิทัล 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชา 

2.1 บรรยาย 
 
2.2 บรรยาย และแสดงตัวอย่าง 
2.3 บรรยาย และให้ทดลอง 
2.4 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
 
2.5 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
2.6 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 

2.1 การสอบ 
 
2.2 การสอบ และแบบฝึกหัด 
2.3 การสอบ และการทดสอบย่อย 
2.4 การสอบ และรายงาน 
 
2.5 การสอบ และรายงาน 
2.6 การสอบ และรายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ 

3.3 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ 

3.1 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
 
3.2 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
 
3.3 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
 
3.4 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม 

3.1 การสอบ และแบบฝึกหัด 
 
3.2 การบ้าน 
 
3.3 การบ้าน 
 
3.4 รายงาน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ 

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

4.5 สามารถแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ท้ังของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.1 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
4.2 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
4.3 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
4.4 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
 
4.5 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
 
4.6 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 

4.1 รายงานและการนําเสนอ 
 
4.2 รายงานและการนําเสนอ 
 
4.3 รายงานและการนําเสนอ 
 
4.4 รายงานและการนําเสนอ 
 
 
4.5 รายงานและการนําเสนอ 
 
 
4.6 รายงานและการนําเสนอ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ี
มีอยู่ในปัจจุบัน 

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการ
เขียน 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 

5.1 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
5.2 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
 
5.3 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 
 
 
5.4 อภิปรายกลุ่มแบบสัมมนา 

5.1 รายงานและการนําเสนอ 
 
5.2 รายงานและการนําเสนอ 
 
 
5.3 รายงานและการนําเสนอ 
 
 
5.4 รายงานและการนําเสนอ 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

กิจกรรมการสอน 
สื่อท่ีใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

1 
กล่าวนําเนื้อหาวิชา 
บทบาทเทคโนโลยีทางสถิติ 

2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ
เรียนรู้โปรแกรม 

Power point อ.เอิญ 

2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล 

2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
โปรแกรม MS Access 

Power point อ.เอิญ 

3 
การออกแบบฐานข้อมูลและ
โมเดล 

2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
โปรแกรม MS Access 

Power point อ.เอิญ 

4 ภาษา HTML (1) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
สร้างเว็บไซต์ 

Power point อ.เอิญ 

5 ภาษา HTML (2) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
สร้างเว็บไซต์ 

Power point อ.เอิญ 

6 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
Wordpress 

Power point อ.เอิญ 

7 นําเสนอโครงงาน 1 2 3 
บรรยาย และนําเสนอ
โครงงาน 

 อ.เอิญ 

8 สอบกลางภาค 3 0 ทําข้อสอบ ข้อสอบ - 

9 
โปรแกรมสร้างเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
Wordpress 

Power point อ.เอิญ 

10 
พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมบน
เว็บ 

2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
จําลองเซอเวอร์ 

Power point อ.เอิญ 

11 ภาษา PHP (1) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
ภาษา PHP 

Power point อ.เอิญ 

12 ภาษา PHP (2) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
ภาษา PHP 

Power point อ.เอิญ 

13 พัฒนาสถิติบนเว็บ (1) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
สถิติบนเว็บ 

Power point อ.เอิญ 

14 พัฒนาสถิติบนเว็บ (2) 2 3 
บรรยาย และปฏิบัติ 
สถิติบนเว็บ 

Power point อ.เอิญ 

15 นําเสนอโครงงาน 2 2 3 
บรรยาย และนําเสนอ
โครงงาน 

 อ.เอิญ 

16 สอบปลายภาค 3 0 ทําข้อสอบ ข้อสอบ - 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
1 2.1- 2.6, 3.1 การสอบ 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30% 

2 2.3 ทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบ 

 
6 

 
10% 

3 3.2-3.4 การบ้าน ทุกสัปดาห์ 5% 
4 1.3, 1.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 โครงงาน 7, 15 20% 
5 1.1, 1.2, 1.5 การเข้าช้ันเรียน ทุกสัปดาห ์ 5% 

 

หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก      
 

 ไม่ม ี
 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
  ไม่ม ี
 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
         - www.w3schools.com  
  

 



 
 

มคอ.3 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

- มีการสนทนาระหว่างผู้สอน กับ นักศึกษา 

- นักศึกษาตอบแบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียน  
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- จากทีมผู้สอน ผู้สังเกตการณ์ 

- ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 

- ผลการทดสอบย่อยของนักศึกษา 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

- มีการกําหนดวิธีการจากคณะหรือภาควิชา 

- มีการประชุมสมัมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตรวจข้อสอบ และวิธีการให้คะแนนสอบ 
 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

- มีการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้ผลจากการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผล
ประเมินจากกรรมการทวนสอบสัมฤทธ์ิ 

  
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.เอิญ สุริยะฉาย 
วันที่รายงาน 11 มิ.ย. 62 
 


