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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเว็บและโมไบล์เทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    SC198 สถิตแิละการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น (Introduction to Statistics and Data Analysis)                 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวนหนว่ยกิต (Number of Credits)              3     
     บรรยาย/คาบ/สปัดาห์ (Lecture/period/week)  2 
     ปฏิบตักิาร/คาบ/สปัดาห์ (Lab/period/week)   2 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเว็บและโมไบล์เทคโนโลยี 
     ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Web and Mobile Technology 
     ประเภท วิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู 
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
    ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน  
     ห้องเรียน 1305A   อาคาร 1 ชัน้ 3 
     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ดนิแดง  กรุงเทพฯ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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    31 ธนัวาคม 2558 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา     

           เพ่ือให้เข้าใจวิธีการท างานตลอดจนข้อดีข้อเสียของเทคนิคตา่ง ๆ 

เพ่ือสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการวิจยัได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจแนวคดิเก่ียวกบัการท าเหมืองข้อมลูและได้เรียนรู้เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการศกึษาวิจยัในด้าน 
ตา่ง ๆ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา     

       พื้นฐานทางสถิติและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดย  พื้นฐานทางสถิติไดแ้ก่ การสุ่มตวัอยา่ง 

สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐาน  ส่วนเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มูล 

การวเิคราะห์  สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอย การวเิคราะห์การจ าแนก การจดักลุ่ม  

โดยในการวเิคราะห์ขอ้มูลในรายวชิาน้ีจะเนน้ท่ีการอ่านผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมากกวา่ทฤษฎีและท่ีมาของแต่ละเทคนิค 
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2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศกึษาด้วยตนเอง 

30 - 30 - 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล 
การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา 
มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีนโปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมคีณุภาพ 
โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

และล าดบัความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รวมทัง้เคารพในคณุคา่ 

และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต์่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
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 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
เพือ่ใหน้กัศกึษา เขา้ใจวธิกีารท างานของเทคนิคต่าง ๆ 

ในการท าเหมอืงขอ้มลูเพือ่น าไปใชใ้นการท าวจิยัได ้
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
การวเิคราะหก์รณีศกึษา พรอ้มน าเสนอและชีถ้งึปัญหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

 การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student 
Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
 วเิคราะหก์รณีศกึษา 
 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    30 % 
  - การเขา้ชัน้เรยีน  10 % 
  - โครงงาน(กลุ่ม)   20 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ 
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มกีารวเิคราะหอ์ยา่งเป็นขัน้ตอนเพือ่การแกไ้ขปัญหาทีพ่บ 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
 อภปิรายกลุ่ม 
 วเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงานวจิยั 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
เน้นค าถามทีม่กีารวเิคราะหปั์ญหาในการน าเสนอโครงงานวจิยั รวมถงึใหน้กัศกึษาแสดงความคดิ 
และอภปิรายในหอ้งเรยีน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

 ทกัษะในการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
(2) 

กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 
 มอบหมายงานรายกลุ่ม 

 การน าเสนอรายงานและโครงงาน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทกัษะการคดิออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน 

และน าเสนอในชัน้เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เชน่ การสง่งานทางอเีมล์ 

การปรกึษานดัหมายงานผา่นระบบ e-learning  การสือ่สารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา 
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(chat room) 

 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

 น าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
        การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
  การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสัมมนา (Seminar)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □  การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □   การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ...............           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รูปภาพ (Pictures)    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
 □ ของจริง (Authentic Material)   โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              

 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
                                                                                                                                            

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
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  การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................................... 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน าขอบเขตของรายวิชา 

และการประเมินผลการเรียน 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

2 - ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อมลูและส

ถิติ 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

3 - การสุม่ตวัอยา่ง 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

4 - สถิตเิชิงพรรณนา 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

5 - การประมาณคา่พารามิเตอร์ สว่นท่ี 

1/2 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

6 - การประมาณคา่พารามิเตอร์ สว่นท่ี 

2/2 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

7  - การทดสอบสมมตฐิาน สว่นท่ี 1/2 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

8 สอบกลางภาค 

9  - การทดสอบสมมตฐิาน สว่นท่ี 2/2 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

10  - 
การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการวิเคราะ
ห์การถดถอยเชิงเส้น 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

11  - ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Trees) 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

12  - เพ่ือนบ้านท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ  
(k-Nearest Neighbors, k-NN) 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

13  - ตวัจ าแนกของเบย์อยา่งง่าย (Naïve 
Bayes Classifiers) 

4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

14  - การจดักลุม่ (Clustering) 4 บรรยาย (Power Point) 
และฝึกปฏิบตัโิดยใช้โปร
แกรมประยกุต์ 

 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

15  - น าเสนอโครงงาน 4 นกัศึกษาน าเสนอโครงง
านวจิยั และ  
ตอบขอ้ซกัถาม 

ผศ.เอกรินทร์    
วรุตบางกูร 

16 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 ความรู้และทกัษะ  
การสอบกลางภาค และ 
การสอบปลายภาค 

8 และ 16 ร้อยละ 30 และ 40 

2 
การท างานหรือกิจกรรม

การเรียนการสอน 
การเขา้ชั้นเรียน และ 
โครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ และ 
สัปดาห์ท่ี 15 

ร้อยละ 10 และ 20 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
    เอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี ้
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    1. Jiawei Han and Micheline Kamber, “Data Mining: Concepts and Techniques”, Morgan  
Kaufmann, 2nd Edition, 2006. 
     2. Oded Maimon and Lior Rokach, “The Data Mining and Knowledge Discovery Handbook: 
A Complete Guide for Research Scientists and Practitioners”, Springer, 1st Edition, 2005. 
     3. Daniel T. Larose, “Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining”, Wiley-
Interscience, 1st Edition, 2005. 
     4. Ian H. Witten, and Eibe Frank, “Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 
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Techniques”, Morgan Kaufmann, 2nd Edition, 2005. 
      3. กลัยา วานิชย์บญัชา, “หลกัสถิติ”, บริษัทธรรมสาร จ ากดั, พิมพ์ครัง้ท่ี 13, 2554. 
      4. มลัลิกา บนุนาค, “สถิตเิพ่ือการวิจยัและตดัสินใจ”, โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
พิมพ์ครัง้ท่ี 7, 2551.   
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    สิ่งตีพิมพ์ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องใน   Internet 

 
 

หมวดที่7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่าน ระบบ ออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
จากการท ารายงานและการน าเสนอโครงงานวจิยั 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ 

เพื่อประชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา  เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา 

ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุม สาขาวชิาฯ 
เพื่อพจิารณาต่อไป 

 


