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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MAT๓๗๐๔ รายวชิาสถิตแิละการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิติ     
สาขาวชิาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MAT๓๗๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ     

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Statistics and Data Analysis with Statistical Package 
 

๒. จำนวนหน่วยกติ ๓(๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา                        รายวิชาเฉพาะด้าน(เอกบังคับ) 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา      อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคาร ๒๖ ช้ัน 5 หอ้งพักอาจารย์ภาควชิาวิทยาศาสตร์/ E – Mail kanyarat.bu@ssru.ac.th  หอ้งเรียน
ออนไลน ์MAT๓๗๐๔- ๖๔ 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒๕๖๔ ช้ันปีที่ ๓  
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ  ๒   คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี)  MAT๒๗๐๒ความน่าจะเป็นประยุกต์ 
 

 

mailto:kanyarat.bu@ssru.ac.th%20%20ห้องเรียน
mailto:kanyarat.bu@ssru.ac.th%20%20ห้องเรียน
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๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
 
๙. สถานที่เรียน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ห้องเรยีน ๒๖๑๐๔ และ

ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom MAT๓๗๐๔-๖๔ 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที่ ๔ เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  
 เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้กระบวนการทางสถิติและมีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้
กระบวนการทางสถติิและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในในการแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ  และมีทักษะการคดิคำนวณข้อมูลและ
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการคำนวณและสามารถอธิบายผลจากการวิเคราะห์ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีคุณธรรมจริยธรรมต่อ
การใช้สถติิเพื่อการตัดสินใจ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงเนือ้หาให้ทันสมัยและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
 (ภาษาไทย)  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ของประชากร 

หนึ่งและสองกลุม่ การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงเดีย่วและพหุคูณเชิงเส้น การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบไคกำลังสอง และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติใินการวเิคราะห์ข้อมูล การอธิบายผล

จากโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ขอ้มลูจรงิ 

            (ภาษาองักฤษ) Estimation and test of hypothesis concerning parameters of populations  in one and two 

populations  , analysis of variance,  simple linear and multiple linear regression and correlation, time series analysis, 

chi-square test ,data analysis and interpretation from statistical package and application with real data 
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๖ ช่ัวโมง ตอ่
ภาคเรยีน 

สอนเสรมิตามความ

ต้องการของนักศึกษา 

ฝึกทักษะอย่างน้อย ๒ 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

ศกึษาด้วยตนเองอย่าง 

๕ ช่ัวโมง ต่อ สัปดาห ์
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ๒๖๕๐๗ ช้ัน๕  อาคาร ๒๖ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ทีม่อืถือ  หมายเลข ๐๘๑๘๒๓๙๖๖๓ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านหอ้งเรียนออนไลน์ – Google Classroom  MAT๓๗๐๔-๖๔ 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์: Line Imath ๖๒ 
  

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 
   ๑) มีความซื่อสัตย์สุจรติ  

   ๒) มีระเบียบวินัย  

   ๓) มีจติสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    ๔) เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่  

    ๕) มีจติสาธารณะ   
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกสถานการณ์ เรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมทางวิชาการ ต่อคุณค่าและผลกระทบต่อสงัคมโลก 
โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและร่วมกันอภิปรายในขณะสอนเนื้อหา 

(๒) อาจารย์ปฏิบัตตินเป็นตัวอย่าง การมีวนิัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคดิเห็นและ
รับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา ในช้ันเรยีนและผ่านบอร์ดของห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชา 

(๓) การมอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม 
(๔) กระตุ้นผู้เรียน ให้เปน็ผู้ที่รูจ้ักระเบียบ การรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
         (๑) พฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีน ได้แก่การเข้าเรยีน และสง่งานที่ได้รับมอบหมาย 

          ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด 

 (๒)  การแสดงความคดิเหน็ วิเคราะห์ และอภิปราย อยา่งถูกต้องและเหมาะสมในช้ันเรยีน และในเว็ป
บอรด์ของห้องเรียนออนไลน ์    
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(๓)  การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น โดยนักศึกษาอืน่ๆในรายวิชา 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 ๑) มีความรูใ้นหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ 

  ๒) มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมา  

                อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

  ๓) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๔) มีความรอบรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

 รูปแบบการจัดการเรยีนรู้จะใช้การคดิเชิงระบบ โดยอาศยัเทคนิคการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเกิดทกัษะในการเลือกใช้เทคนิค กระบวนการเชิงสถติ ิและ เช่ือมโยงความรูท้างด้านสถติิกับ
การแก้ปัญหา โดยมีการบรรยาย  อภิปราย การทำงานเปน็ทีม การค้นควา้จากสื่อการเรยีนการสอนต่างๆ ใน
ห้องเรียนและผา่นหอ้งเรียนออนไลน์ 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

 (๑) ทดสอบย่อย ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดหลักการภาคทฤษฎี  
 (๒)  การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน / กระดานการทำงานร่วมในกลุม่ยอ่ยแบบออนไลน์( Google Meet ) 
 (๓)  การทำโครงงานกลุ่ม 

๓.ทักษะทางปัญญ 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 
  ๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 

  ๒) นำความรูท้างด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ 

                กับ สถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

  ๓) มคีวามใฝ่รู ้สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ 

                หลากหลายอย่างถูกต้องและสรา้งสรรค์ 

๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑) สาธติและยกตัวอย่างการนำสถติิไปใช้ในชีวติจรงิ 

 (๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษา คน้ควา้ เพื่อฝึกทักษะการวเิคราะห์ข้อมลู การอธิบายขอ้มลูด้วย
วิธีการทางสถติิ จากปัญหาใกล้ตัวไปสู่ปญัหาทีม่ีความซับซอ้นมากขึน้ 

(๓)  การสะทอ้นแนวคดิและ การแสดงความคดิอยา่งสร้างสรรค์สำหรับกระบวนการทางสถติิและการ
วิเคราะห์ข้อมลูจากกระดานสนทนาในหอ้งเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชา 

(๔)  การทำแบบฝึกหัด 
(๕) การอภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์และเพื่อน ๆ ในช้ันเรยีน 
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๓.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) สอบยอ่ยและสอบปลายภาค โดยเนน้ข้อสอบการออกแบบการสร้างตวัแบบคณิตศาสตร์แบบตา่ง ๆ 

ตามความเหมาะสม 
 (๒) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน 
 (๓) การค้นควา้เพิ่มเติมเพือ่การการทำโครงงานกลุ่ม 
 (๔)  การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอด้วยรายงานการคน้ควา้ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  ๑) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 

  ๒) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร 

  ๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) การมอบหมายงานที่ทำร่วมกันเป็นทีมและงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 

   (๒) การเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อใหน้ักศึกษาทำงานกับผู้อื่นไดโ้ดยไมย่ึดติดกับ

เฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด 

(๓)  การกำหนดดความรับผดิชอบของแตล่ะคนในการทำงานกลุ่มอยา่งชัดเจน 
  

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ ทัง้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและดา้นความ

รับผดิชอบ ภาวะความเป็นผูน้ำและผู้ตา 
(๒)  ประเมนิความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
(๓)  ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน และการท างานกลุม่ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์                  

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   ๑) สามารถประยุกต์ความรูด้้านคณิตศาสตร์และสถติิ เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  

               การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

  ๒) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ 

                ของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  ๓) มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นควา้ได้ 

                อย่างเหมาะสมและจำเป็น  

  ๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลไดอ้ย่างมี 

               ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วิธีการสอน 

            (๑) ผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  

(๒) มอบหมายงานที่ตอ้งมีการสืบค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ/ การเรียนรูท้ี่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสรา้งการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจจากการแบ่งปันความรูไ้วใ้น

ห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชา 

   (๒) สาธิตและยกตัวอยา่งการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่

เหมาะสม 

(๓)  การทำโครงงาน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

 (๑) ประเมนิทักษะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมนิทักษะการนำเสนอรายงาน 
(๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี  
(๔)  การอภิปรายซักถาม 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

 สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑-๒ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับพารามเิตอร์

ของประชาการหนึ่งประชากร 

- ความรูเ้บื้องต้นสถติ ิ

-ขั้นตอนการประมาณค่า 

-ขั้นตอนการทดสอบสมมตฐิาน 

๘ ๑. อธิบายแผนบริหารการสอนแนะนำ

วิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า การวัด

และการประเมินผล 

-  อธิบายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์

ผู้สอนทาง Google Classroom  ห้องเรียน 

MAT๓ ๗ ๐ ๔  -๖๔  ซึ่ งผู้ เรียน ได้ เชิญ

อาจารย์กัญญารัตน ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

-ประมาณคา่และการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 

สัดส่วนของประชาการหนึ่ง

ประชากร 

  

 

ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย E-mail ของ

มหาวทิยาลัย 

- แนะนำการใช ้Google Classroom  เพื่อ

เป็นช่องทางสำหรับการตดิต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

๒.แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับพืน้ฐาน

ทางสถติ ิทางห้องเรียนออนไลน ์

๓. ฟังการบรรยายเรือ่งความสำคัญ

ของ สถติิ ความรูเ้บื้องตน้สถติิ 

ขั้นตอนการประมาณค่า 

ขั้นตอนการทดสอบสมมตฐิาน

ประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉลี่ย สดัส่วน

ของประชาการหนึง่ประชากร 

๔.ผูเ้รียนรูก้ารใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป

สำหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น 

๕.ผู้เรยีน ฝึกการใชโ้ปรแกรมและ

วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากขอ้มูล

งานวิจยัการศึกษาผลกระทบที่เกดิจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา

(COVID-19)ที่มีต่อนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา และ

วิเคราะห์แบบประเมินโครงการบริการ

วิชาการและฝึกเขยีนรายงานผลการ

วิเคราะห์ สง่ในสัปดาห์ที ่๔ 

๖. ตรวจสอบความรูค้วามเข้าใจจาก

การทำแบบฝึกหัด  

๖.สบืคน้สถติิที่ใช้ในงานวิจัย ๕ 

งานวิจยั นำเสนอผลการศึกษาสืบค้น

ในรูปแบบตามทีน่ักศึกษาสนใจ ผ่าน 

Google classroom สัปดาหท์ี่ ๘ 

สือ่การสอน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑. powerpoint ประกอบการบรรยาย 

๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ  

๓. เอกสารรายงานวิจัย  เว็ปไซต์: คำ

สำคัญ “ สถติิเพือ่การวจิัย” 

๓-๔ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับพารามเิตอร์

ของสองประชากร 

-ขั้นตอนการประมาณค่าผลต่าง

ค่าเฉลี่ย  สดัส่วน  ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

-ขั้นตอนการทดสอบสมมตฐิานค่า

ผลต่างค่าเฉลี่ย  สัดส่วน  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

  

 

๘ ๑. ฟังการบรรยายเรื่องการประมาณ

ค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

ค่าผลต่างค่าเฉลี่ย  สัดส่วน  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในหอ้งเรียน

ออนไลน ์

๒.ผู้เรยีนฝึกทำโจทย์ปัญหาการหา

ค่าประมาณและการทดสอบ

สมมติฐาน 

๓.ผู้เรียนรูก้ารใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการประมาณค่าและ

ทดสอบสมมติฐาน 

๔.ผู้เรยีนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์

เฉพาะของปัญหาการใชส้ถติวิิเคราะห์ 

จากเอกสารที่ผูส้อนนำเสนอ 

๕. ผู้เรยีนและผูส้อนทำโจทยร์่วมกัน 

โดยฝึกให้วเิคราะหโ์จทย์ปัญหา วิธีการ

แก้ปัญหาโดยเทคนิคการถามย้อนกลับ

เพื่อฝึกการวิเคราะห์วิธีแก้ปํญหาและ

ความเข้าใจเนือ้หาทีไ่ดส้อนมากน้อย

เพียงใดเสรมิสรา้งทักษะการทำโจทย์

โดยการทำโจทยใ์นห้องเรียน 

๖.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการประมาณค่า

และการทดสอบสมมติฐาน  

สื่อการสอน 

๑. powerpoint ประกอบการบรรยาย 

๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

๓.เอกสารกรณศีึกษา 

อาจารย์กญัญารัตน ์

๕-๖ การวเิคราะห์ความแปรปรวน ๘ ทดสอบครัง้ที ่๑  ผา่นระบบออนไลน ์ อาจารย์กัญญารัตน ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑ ใช ้E-mail ของมหาวิทยาลัย  นัดหมาย

การเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร

ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom 

๒.ผู้เรยีนศึกษาตัวอยา่งสถานการณ์

เฉพาะของปัญหาการการวิเคราะห์

ความแปรปรวน จากเอกสารที่ผูส้อน

นำเสนอ 

๓. ผู้เรยีนฟังการบรรยายเก่ียวกับ

วิเคราะห์ความแปรปรวน 

๔.ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ความ

แปรปรวนของปัญหาจากเอกสารแบบ

ฝึก 

๕.ผู้เรยีนเรียนรู้การใช้โปรแกรม

สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

๖.ผู้เรยีนรวมกันอภิปรายผลการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนจากเอกสาร

กรณีศึกษา 

 ๗.ผู้เรยีนร่วมกันทำโจทย ์แบบฝกึ

การวเิคราะห์ความแปรปรวนโดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแกป้ัญหาเพื่อฝึกการ

วเิคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ

เข้าใจเนือ้หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด 

๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ 

๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวเิคราะห์

ความแปรปรวน 

สื่อการสอน 

๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน 

 ๒. เอกสารแบบฝึกการวเิคราะห์

ความแปรปรวน   
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๓. เอกสารแบบฝึก 

๔ .เอกสารผลการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

๕.แบบทดสอบ 

๗-๙ การทดสอบไคกำลังสอง  ๑๒ ๑ ใช ้E-mail ของมหาวิทยาลัย  นัดหมาย

การเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร

ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom 

๒.ผู้เรยีนศึกษาตัวอยา่งสถานการณ์

เฉพาะของปัญหาการการทดสอบไค

กำลังสอง จากเอกสารที่ผูส้อน

นำเสนอใน google classroom 

๒. ผู้เรยีนฟังการบรรยายเก่ียวกับการ

ทดสอบไคกำลังสองผ่านวดิีโอการ

บรรยายสรุปแตล่ะหัวข้อยอ่ยจากลิงค์

ใน Google classroom   

๓.ผู้เรยีนจัดกลุม่ร่วมกันทำโจทย์ 

ทดสอบไคกำลังสอง ของปัญหาจาก

เอกสารแบบฝกึที่ผูส้อนได้กำหนดไว้ให้

ในแต่ละกลุ่มจากหอ้งเรียนออนไลน์ 

โดยผู้เรยีนจัดการเรียนรูร้่วมกันโดยทำ

การประชุมกลุ่มและเชญิอาจารย์

ผู้สอนเข้าร่วมเพื่อเข้าไปสังเกตุ ให้

ความช่วยเหลอื ตรวจสอบการ

วิเคราะห์   

๔.ผู้เรยีนเรียนรูก้ารใช้โปรแกรม

สำหรับการทดสอบไคกำลังสองจาก

วดิีโอทีล่งิคไ์ว้ในหอ้งเรียนออนไลน์ 

Google Classroom ของรายวชิา 

๕ผู้เรยีนรวมกันอภิปรายผลการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา 

กรณีศึกษา 
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 ๖.ผู้เรยีนรับโจทย์ปัญหารายบุคคล

และฝึกทำโจทย์การทดสอบไคกำลัง

สอง โดยเทคนิคการถามย้อนกลับใน

ระหว่างการทำการแกป้ัญหาเพื่อฝึก

การวเิคราะห์ปัญหาและตรวจสอบ

ความเข้าใจเนือ้หาทีไ่ดส้อนมากน้อย

เพียงใด ผ่าน Google Meet ระห่าง

ผู้เรยีนรายบุคคลและผู้สอน 

๗.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ 

๘.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่องการ

ทดสอบไคกำลังสอง ส่งผา่น  Google 

Classroom ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

ในระบบ หากเลยเวลาที่กำหนดไว้

ระบบจะไม่รับงาน 

๙.ผู้เรยีนนำเสนองานที่ศึกษา

ค้นควา้ 

๑๐.ผู้เรยีนแบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 

๓ คนเพือ่หาหัวข้อโครงงานภายใต้

การให้คำปรึกษาจากผู้สอน 

สื่อการสอน 

๑.  เอกสารโจทย์ปัญหาการทดสอบ

ไคกำลังสอง 

 ๒. เอกสารแบบฝึกการทดสอบไค

กำลังสอง 

๔ .เอกสารผลการทดสอบไคกำลัง

สอง จากโปรแกรมสำเร็จรูป  

๕.  powerpoint ประกอบการเรยีน

ผ่านวิดโีอ 

๖วิดีโอการบรรยาย 

๗ Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๑๐-๑๒ การวเิคราะห์การถดถอยและ ๑๒ ทดสอบครัง้ที ่๒ อาจารย์กัญญารัตน ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สหสมัพันธ์เชิงเดี่ยวและพหุคณูเชิง

เส้น 

๑ ใช ้E-mail ของมหาวิทยาลัย  นัดหมาย

การเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร

ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom 

๒.ผู้เรยีนศึกษาตัวอยา่งสถานการณ์

เฉพาะของปัญหาการการวิเคราะห์

การวเิคราะห์การถดถอยจากเอกสาร

ที่ผูส้อนนำเสนอ 

๓. ผู้เรยีนฟังการบรรยายเก่ียวกับการ

วิเคราะห์การถดถอย 

๔.ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์การถดถอย

ของปัญหาจากเอกสารแบบฝึก 

๕.ผู้เรยีนเรียนรูก้ารใช้โปรแกรม

สำหรับการวเิคราะห์การถดถอย 

๖ใผู้เรยีนรวมกันอภิปรายผลการการ

วิเคราะห์การถดถอยจากเอกสาร

กรณีศึกษา 

 ๗.ผู้เรยีนร่วมกันทำโจทย ์แบบฝกึ

การการวเิคราะห์การถดถอยโดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแกป้ัญหาเพื่อฝึกการ

วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ

เข้าใจเนือ้หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด 

๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ 

๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวเิคราะห์การ

ถดถอย 

สื่อการสอน 

๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ

วิเคราะห์การถดถอย 

 ๒. เอกสารแบบฝึกการวเิคราะห์การ

ถดถอย 

๓. เอกสารแบบฝึก 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชาMAT3704 สถติิและการวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยใชโ้ปรแกรมlสถิติ สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔ .เอกสารผลการวเิคราะห์การ

ถดถอยจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

๕.แบบทดสอบ 

๑๓-๑๕ การวเิคราะห์อนุกรมเวลา ๑๒ ๑ ใช ้E-mail ของมหาวิทยาลัย  นัดหมาย

การเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร

ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom 

๒.ผู้เรยีนศึกษาตัวอยา่งสถานการณ์

เฉพาะของปัญหาการการวเิคราะห์

อนุกรมเวลาจากเอกสารที่ผูส้อน

นำเสนอ(งานวิจัยเรื่องการพยากรณ์

ปรมิาณน้ำฝนรายวนัของประเทศไทย

โดยใช้ขอ้มลูดาวเทยีม) 

๓. ผู้เรยีนฟังการบรรยายเก่ียวกับการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา 

๔.ผู้เรยีนร่วมกันการวเิคราะหอ์นุกรม

เวลาของปญัหาจากเอกสารแบบฝึก 

๕.ผู้เรยีนเรียนรูก้ารใช้โปรแกรม

สำหรับการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 

๖.ผู้เรยีนรวมกันอภิปรายผลการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา 

กรณีศึกษา 

 ๗.ผู้เรยีนร่วมกันทำโจทย ์แบบฝกึ

การการวเิคราะห์อนุกรมเวลาโดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแกป้ัญหาเพื่อฝึกการ

วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ

เข้าใจเนือ้หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด 

๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ 

๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวเิคราะห์

อนุกรมเวลา 

๑๐.ผู้เรยีนนำเสนอหัวข้อโครงงานและ

อาจารย์กัญญารัตน ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

วิธีการดำเนนิงาน 

สื่อการสอน 

๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา 

 ๒. เอกสารแบบฝึกการวเิคราะห์

อนุกรมเวลา 

๓. เอกสารแบบฝึก 

๔ .เอกสารผลการวเิคราะห์อนุกรม

เวลาจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

๑๖  การเรียนรู้การใช้สถิติสำหรับ

งานวิจยัจากโครงงาน 

๔ ๑ ใช ้E-mail ของมหาวิทยาลัย  นัดหมาย

การเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร

ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom 

๒. ผู้สอนใช้กรณศีึกษาการวิจยั

การศึกษาระดับความสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาให้

ผู้เรยีนเรียนรู ้การวเิคราะห์ขอ้มูลและ

การรายงานผล ผ่าน Google Meet  

๓. ผู้เรยีนวิเคราะห์ขอ้มลูสำหรับ

โครงงานวิจยัในแต่ละกลุ่มทำงาน

ร่วมกันผ่าน Google Meet  โดยมี

อาจารย์ผูส้อนร่วมสงัเกตุ ตัง้คำถาม 

ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา  

๔ ผู้เรยีนดำเนินงานโครงงานตามที่

ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที ่๑๓ โดย

ทำเอกสารโครงงานพรอ้มไฟล์ข้อมูล 

และวิดโีอนำเสนอโครงงานพรอ้ม 

ส่งผ่าน Google Classroom   

สื่อการสอน 

๑ เอกสาร powerpoint  

๒. Google Meet, Google Classroom,  

อาจารย์กัญญารัตน ์
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๑๗ สอบปลายภาค ๔ ทดสอบครัง้ที ่๓ 

-นำเสนองานที่ศึกษาในสัปดาห์ที่ ๑๓  

สือ่การสอน 

๑.แบบประเมินการนำเสนองาน และ

แบบทดสอบ 

อาจารย์กัญญารัตน ์

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๓.๑,

๕.๑ 

ทดสอบ ๓ คร้ัง   ๕,๑๐,๑๗       ๖๐% 

๑.๑,๑.๒,๑.๕,๒.๑,๒.๒,

๒.๓,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๓.๓,

๔.๑, ๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

ผลงานการศึกษาค้นควา้ 

เกณฑ:์  

-ตรงประเด็น ๒ คะแนน  

-ความหลากหลาย ๓ คะแนน 

 

๘ 

 

๕% 

 

๑.๑,๑.๒,๑.๕,๒.๑,๒.๒,

๒.๓,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๓.๓,

๔.๑, ๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

โครงงาน 

เกณฑ:์  

-การนำเสนอ๕ คะแนน 

-การวเิคราะห์ข้อมูล ๑๐คะแนน 

-การอภิปรายผล ๑๐ คะแนน 

 

๑๖ 

 

         ๒๐% 

 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๒.๑,๒.๒,

๔.๑,๔.๒,๕.๑ 

ตรวจผลงานจากการทำแบบฝึกหัด ๒-๑๕ 

 

๑๐% 

 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๕,๒.๑,

๒.๒, ๔.๑, ๕.๒,๕.๑ 

การเขา้ชั้นเรยีน 

การเสนอแนวคดิ การถาม – ตอบ การ

แสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน  

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

ตลอดภาค 

เรียน 

 

           ๕% 
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หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑. กัญญารัตน์  บุษบรรณ (๒๕๕๓) . ชดุสื่อการสอน  Power point ประกอบการสอนวิชาสถิติและการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

      ๒.รศ.อนันต์ชัย เขื่อนธรรม(๒๕๔๙) . วิธีการทางสถติิและการวเิคราะห์ข้อมลู. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒.เอกสารและข้อมูลสำคญั 
    ๑. สรชัย พิศาลบุตร.( ๒๕๔๘).เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณศีึกษา  

    ๒.นภดล  ร่มโพธิ์.(๒๕๕๕).การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสนิใจ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

       ๑. กัลยา  วนิชย์บัญชา (๒๕๕๒)การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย Excel.กรุงเทพ.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

       ๒.  กัลยา  วนิชย์บัญชา (๒๕๕๔).การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS.กรุงเทพ.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

       ๓.  ห้องเรียนออนไลน์ MAT ๓๗๐๔ –๖๓ ( Google Classroom) 

  

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

       การประเมินผลประสิทธผิลในรายวิชานี ้ที่จัดทำโดยนกัศึกษา ได้จดักจิกรรมในการนำแนวคดิและ 

  ความเห็นจากนักศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้

                -   การสนทนาระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน 

                -   การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

                -   แบบประเมนิผู้สอนและแบบประเมนิรายวชิา 

                -   การให้ขอ้แสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ห้องเรียนออนไลน์ MAT ๓๗๐๔ –๖๔ ( Google Classroom)  
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
        ในการประเมินผลผู้สอนไดใ้ช้กลยุทธด์ังต่อไปนีค้อื 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนร่วมสาขาวิชาและการสะท้อนการสอน 

-  การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
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      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 -สาขาวิชาได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานตามรายละเอยีดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา สาขาวิชากำหนดใหอ้าจารย์

ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน 

  -มีการประชุมอาจารย์ทัง้สาขาเพื่อหารือปญัหาการเรยีนรูข้องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

   - อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และนำเข้าที่
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรอืพัฒนาต่อไป 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

  ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา  การเปรียบเทียบกับนักศึกษาปีที่ผ่านมา การพิจารณาผลงาน 
การทดสอบย่อย การปฏิบัติ การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ  
และการทวนรวมสอบจากอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน 
 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 -จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำรายวิชานี้แล้ว ได้มีการวางแผน และ

ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งต่อ ๆ ไปอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอนรวมทั้งการ

นำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยน แปลงของโลก เพื่อให้การเรยีนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  - จัดทำรายงานผลการสอนตามแบบ มคอ.๕ ที่เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา  MAT 3704 

ชื่อรายวิชา  
สถติิและการวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ     

Statistics and Data Analysis with 

Statistical Package 
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