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ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

รายวิชา 040563402 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
040563402 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (0-6-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
เปนรายวิชาเฉพาะ กลุมวิชาโครงงานพิเศษ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารย ดร. ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน

อาจารยผูสอน

คณาจารยภาควิชาสถิติประยุกต

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ของชั้นปที่ 4
6. รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี)
040563401 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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9. ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน
เชน ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู
 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
 อื่นๆ รายวิชานี้เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรกสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรขอมูลและการ
วิเคราะหเชิงสถิติ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 ธันวาคม 2564
หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การจัดทําโครงงานพิเศษที่สนใจ โดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการควบคุมของอาจารยที่
ปรึกษา การนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยภาควิชาหรือตอที่ประชุมวิชาการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
0 ชั่วโมง
(0 ชั่วโมง/สัปดาห)
ลักษณะรายวิชา
การวัดและประเมินผล

ฝกปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมง/สัปดาห)
 บรรยาย
 A-F

 ปฏิบัติการ
 S/U

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
45 ชั่วโมง
(3 ชั่วโมง/สัปดาห)
P

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทจี่ ะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
1. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาอยางนอย 1 ชัว่ โมง/สัปดาห
2. ใหคําปรึกษาแนะนําผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แอปพลิเคชันไลน แอปพลิเคชัน Zoom
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4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ
CLO 1. วิเคราะหขอมูลและแกไขปญหาดวยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและตรงไปตรงมา
CLO 2. คิด วิเคราะหและสรุปประเด็นไดอยางมีระบบ
CLO 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับขอมูล
CLO 4. ปฏิบัติงานไดตามจรรยาบรรณแบบเปนทีม มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม
CLO 5. พัฒนา สังเคราะหวิธีการทางสถิติไดอยางเหมาะสม
CLO 6. เรียนรูแ ละแสวงหาความรูด วยตัวเอง รวมทั้งสามารถถายทอดความรูออกมาได
5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs)
และผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs
ELOs/CLOs
CLO 1
ELO 1 สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพและ
นําเสนอขอมูลตามขอเท็จจริง มีความซื่อสัตย
มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
ELO 2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
พื้นฐานทางศึกษาทั่วไปและความรูพื้นฐาน ทาง

วิทยาศาสตรในสภาวะการณตา งๆ ไดอยางถูกตอง
ELO 3 สามารถใชองคความรูทางดานการแยก
ประเภทขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ และ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ELO 4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
สามารถวินจิ ฉัยตามเหตุตามผล และมีการฝกฝน
ใหเกิดความชํานาญในกระบวนการคิด สามารถนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชไดทันตอเหตุการณและ
พัฒนาศักยภาพอยางสรางสรรค
ELO 5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดานประเภท
ขอมูลและวิเคราะหขอมูล และสามารถถายทอด

ความคิดตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ELO 6 สามารถทํางานรวมกับกลุมคนไดหลาก
หลาย รูจักบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
และเปนทีพ่ ึ่งทางวิชาการ
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ELO 7 สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความ
เพื่อพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอรวมทั้งสามารถ
ถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ELO 8 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห แยกแยะขอมูล
เชิงสถิติ สามารถสื่อสารในยุคดิจิทัลไดตรง
กลุมเปาหมาย และสามารถเลือกใชไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ และสามารถนําเสนอผลกา
วิเคราะหไดอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs

1.

2.

3.

4.

คุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิต
ที่พึงประสงค มจพ./CLOs
มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และ
มีทักษะดานความคิดสรางสรรค
(Professional and Thinking
Skills)
ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ทําประโยชนเพื่อสังคมและ
เปนที่พึ่งทางวิชาการ
(Social Responsibility)
มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovative and Technopreneur
Mindset)
สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ
(Global Competence)

CLO 1

4

CLO 2

CLO 3

CLO …



OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ที่
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ขอ 4
ผลลัพธการเรียนรูที่
วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู
คาดหวัง
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรูตาม CLOs
ตาม CLOs
ของรายวิชา (CLOs)
CLO 1
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
CLO 2
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
CLO 3
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
CLO 4
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
CLO 5
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
CLO 6
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง ภายใตควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงงานพิเศษ 2
หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวขอ/รายละเอียด

CLOs

ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
สอบกลางภาค
สอบกลางภาค

ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
5

จํานวน
ชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
6
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง

คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ

6
6
6

คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง

คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ

OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

สัปดาห
ที่
13
14
15
16
17
18
19
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หัวขอ/รายละเอียด

CLOs

จํานวน
ชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
87

ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
ศึกษาคนควา
สอบปลายภาค

รวม

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
คนควาดวยตนเอง
นําเสนอโครงงานพิเศษ 2

ผูสอน
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ
คณาจารยภาควิชาฯ

2. แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
ผลลัพธการเรียนรูที่
กิจกรรมการประเมินผลการ กําหนดการประเมิน
คาดหวังของรายวิชา
เรียนรูของผูเรียน
(สัปดาหที่)
(CLOs)
CLO 1, 2, 3, 4, 5, 6 นําเสนอหัวขอวิจัยที่ศึกษาคนควา ตลอดภาคการศึกษา

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ไมมี
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

6

สัดสวนของการประเมินผล

100%

OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 แบบประเมินรายวิชา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
2. กลยุทธการประเมินการจัดการเรียนรู
 แบบประเมินผูสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจําภาควิชาและคณะ
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒอิ ื่น ๆ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
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