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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT๓๗๐๔ รายวิชาสถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MAT๓๗๐๔
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Statistics and Data Analysis with Statistical Package
๒. จำนวนหน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ)
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
รายวิชาเฉพาะด้าน(เอกบังคับ)
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ
๕. สถานที่ติดต่อ อาคาร ๒๖ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์/ E – Mail kanyarat.bu@ssru.ac.th ห้องเรียน
ออนไลน์ MAT๓๗๐๔- ๖๔
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒๕๖๔ ชัน้ ปีท่ี ๓
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๒ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) MAT๒๗๐๒ความน่าจะเป็นประยุกต์
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๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานที่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องเรียน ๒๖๑๐๔ และ
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom MAT๓๗๐๔-๖๔
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ ๔ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ก ระบวนการทางสถิ ติ แ ละมี ทั ก ษะทางการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการใช้
กระบวนการทางสถิติและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในในการแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ และมีทักษะการคิดคำนวณข้อมูลและ
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการคำนวณและสามารถอธิบายผลจากการวิเ คราะห์ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีคุณธรรมจริยธรรมต่อ
การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนือ้ หาให้ทันสมัยและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากร
หนึ่งและสองกลุม่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดีย่ วและพหุคูณเชิงเส้น การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบไคกำลังสอง และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายผล
จากโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจริง
(ภาษาอังกฤษ) 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. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

บรรยาย ๓๖ ชั่วโมง ต่อ สอนเสริมตามความ
ภาคเรียน
ต้องการของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชั่วโมง)

ฝึกทักษะอย่างน้อย ๒
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

ศึกษาด้วยตนเองอย่าง
๕ ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้อง ๒๖๕๐๗ ชั้น๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทมี่ อื ถือ หมายเลข ๐๘๑๘๒๓๙๖๖๓
๓.๓ ปรึกษาผ่านห้องเรียนออนไลน์ – Google Classroom MAT๓๗๐๔-๖๔
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ : Line Imath ๖๒

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต

๒) มีระเบียบวินัย

๓) มีจติ สำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่

๕) มีจติ สาธารณะ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกสถานการณ์ เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ ต่อคุณค่าและผลกระทบต่อสังคมโลก
โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและร่วมกันอภิปรายในขณะสอนเนื้อหา
(๒) อาจารย์ปฏิบัตติ นเป็นตัวอย่าง การมีวนิ ัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ในชั้นเรียนและผ่านบอร์ดของห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชา
(๓) การมอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม
(๔) กระตุ้นผู้เรียน ให้เป็นผู้ท่รี จู้ ักระเบียบ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ได้แก่การเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด
(๒) การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และอภิปราย อย่างถูกต้องและเหมาะสมในชั้นเรียน และในเว็ป
บอรด์ของห้องเรียนออนไลน์
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(๓) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอืน่ ๆในรายวิชา

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ท่ตี ้องพัฒนา

๑) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์

๒) มีความรูพ้ นื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมา
อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ

๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔) มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
๒.๒ วิธีการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จะใช้การคิดเชิงระบบ โดยอาศัยเทคนิคการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดทักษะในการเลือกใช้เทคนิค กระบวนการเชิงสถิติ และ เชื่อมโยงความรูท้ างด้านสถิติกับ
การแก้ปัญหา โดยมีการบรรยาย อภิปราย การทำงานเป็นทีม การค้นคว้าจากสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ใน
ห้องเรียนและผ่านห้องเรียนออนไลน์
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อย ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดหลักการภาคทฤษฎี
(๒) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน / กระดานการทำงานร่วมในกลุม่ ย่อยแบบออนไลน์( Google Meet )
(๓) การทำโครงงานกลุ่ม

๓.ทักษะทางปัญญ
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการทางคณิตศาสตร์

๒) นำความรูท้ างด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์
กับ สถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอย่างการนำสถิติไปใช้ในชีวติ จริง
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติ จากปัญหาใกล้ตัวไปสู่ปญ
ั หาทีม่ ีความซับซ้อนมากขึน้
(๓) การสะท้อนแนวคิดและ การแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับกระบวนการทางสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกระดานสนทนาในห้องเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชา
(๔) การทำแบบฝึกหัด
(๕) การอภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
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๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อยและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบการออกแบบการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
(๒) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน
(๓) การค้นคว้าเพิ่มเติมเพือ่ การการทำโครงงานกลุ่ม
(๔) การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอด้วยรายงานการค้นคว้า

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

๑) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี

๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร

๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานที่ทำร่วมกันเป็นทีมและงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล
(๒) การเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อให้นักศึกษาทำงานกับผู้อื่นได้โดยไม่ยึดติดกับ
เฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
(๓) การกำหนดดความรับผิดชอบของแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ ทัง้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ ภาวะความเป็นผูน้ ำและผู้ตา
(๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
(๓) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการทางานกลุม่ ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

๑) สามารถประยุกต์ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๒) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

๓) มีทักษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจำเป็น

๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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๕.๒ วิธีการสอน
(๑) ผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
(๒) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การเรียนรูท้ ี่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างการเรียนรูแ้ บบร่วมมือร่วมใจจากการแบ่งปันความรูไ้ ว้ใน
ห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชา
(๒) สาธิตและยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสม
(๓) การทำโครงงาน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินทักษะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ประเมินทักษะการนำเสนอรายงาน
(๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
(๔) การอภิปรายซักถาม

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑-๒ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของประชาการหนึ่งประชากร
- ความรูเ้ บื้องต้นสถิติ
-ขั้นตอนการประมาณค่า
-ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน

จำนวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน / สื่อที่ใช้
๘
๑. อธิบ ายแผนบริห ารการสอนแนะนำ อาจารย์กัญญารัตน์
วิธี ก ารเรี ย น การศึ ก ษาค้ น คว้า การวั ด
และการประเมินผล
- อธิบายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์
ผู้สอนทาง Google Classroom ห้องเรียน
MAT๓ ๗ ๐ ๔ -๖ ๔ ซึ่ งผู้ เรี ย นได้ เชิ ญ
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-ประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
สัดส่วนของประชาการหนึ่ง
ประชากร

√ ตรี

 โท  เอก

ผู้เรียนเข้าร่วมชั้น เรียนด้วย E-mail ของ
มหาวิทยาลัย
- แนะนำการใช้ Google Classroom เพื่อ
เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

๒.แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับพืน้ ฐาน
ทางสถิติ ทางห้องเรียนออนไลน์
๓. ฟังการบรรยายเรือ่ งความสำคัญ
ของ สถิติ ความรูเ้ บื้องต้นสถิติ
ขั้นตอนการประมาณค่า
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน
ประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน
ของประชาการหนึง่ ประชากร
๔.ผู้เรียนรูก้ ารใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
๕.ผู้เรียน ฝึกการใช้โปรแกรมและ
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานจากข้อมูล
งานวิจยั การศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)ที่มีต่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
วิเคราะห์แบบประเมินโครงการบริการ
วิชาการและฝึกเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ ส่งในสัปดาห์ที่ ๔
๖. ตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจจาก
การทำแบบฝึกหัด
๖.สืบค้นสถิติท่ใี ช้ในงานวิจัย ๕
งานวิจยั นำเสนอผลการศึกษาสืบค้น
ในรูปแบบตามทีน่ ักศึกษาสนใจ ผ่าน
Google classroom สัปดาห์ที่ ๘
สือ่ การสอน
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๓-๔

การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของสองประชากร
-ขั้นตอนการประมาณค่าผลต่าง
ค่าเฉลี่ย สัดส่วน ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
-ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานค่า
ผลต่างค่าเฉลี่ย สัดส่วน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

๘

๕-๖

การวิเคราะห์ความแปรปรวน

๘

√ ตรี

 โท  เอก

๑. powerpoint ประกอบการบรรยาย
๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
๓. เอกสารรายงานวิจัย เว็ปไซต์: คำ
สำคัญ “ สถิติเพือ่ การวิจัย”
ั ญารัตน์
๑. ฟังการบรรยายเรื่องการประมาณ อาจารย์กญ
ค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าผลต่างค่าเฉลี่ย สัดส่วน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในห้องเรียน
ออนไลน์
๒.ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ปัญหาการหา
ค่าประมาณและการทดสอบ
สมมติฐาน
๓.ผู้เรียนรูก้ ารใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐาน
๔.ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์
เฉพาะของปัญหาการใช้สถิตวิ ิเคราะห์
จากเอกสารที่ผสู้ อนนำเสนอ
๕. ผู้เรียนและผูส้ อนทำโจทย์ร่วมกัน
โดยฝึกให้วเิ คราะห์โจทย์ปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหาโดยเทคนิคการถามย้อนกลับ
เพื่อฝึกการวิเคราะห์วิธีแก้ปํญหาและ
ความเข้าใจเนือ้ หาทีไ่ ด้สอนมากน้อย
เพียงใดเสริมสร้างทักษะการทำโจทย์
โดยการทำโจทย์ในห้องเรียน
๖.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน
สื่อการสอน
๑. powerpoint ประกอบการบรรยาย
๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
๓.เอกสารกรณีศึกษา
ทดสอบครัง้ ที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์กัญญารัตน์
หน้า | ๘

รายวิชาMAT3704 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมlสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา

√ ตรี

 โท  เอก

๑ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย นัดหมาย
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร
ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom

๒.ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์
เฉพาะของปัญหาการการวิเคราะห์
ความแปรปรวน จากเอกสารที่ผสู้ อน
นำเสนอ
๓. ผู้เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
๔.ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของปัญหาจากเอกสารแบบ
ฝึก
๕.ผู้เรียนเรียนรู้การใช้โปรแกรม
สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
๖.ผู้เรียนรวมกันอภิปรายผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนจากเอกสาร
กรณีศึกษา
๗.ผู้เรียนร่วมกันทำโจทย์ แบบฝึก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย
เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง
การทำการแก้ปัญหาเพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ
เข้าใจเนือ้ หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด
๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ
๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
สื่อการสอน
๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
๒. เอกสารแบบฝึกการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
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๓. เอกสารแบบฝึก
๔ .เอกสารผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนจากโปรแกรมสำเร็จรูป
๕.แบบทดสอบ
๗-๙

การทดสอบไคกำลังสอง

๑๒

๑ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย นัดหมาย
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร
ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom

๒.ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์
เฉพาะของปัญหาการการทดสอบไค
กำลังสอง จากเอกสารที่ผสู้ อน
นำเสนอใน google classroom
๒. ผู้เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับการ
ทดสอบไคกำลังสองผ่านวิดีโอการ
บรรยายสรุปแต่ละหัวข้อย่อยจากลิงค์
ใน Google classroom
๓.ผู้เรียนจัดกลุม่ ร่วมกันทำโจทย์
ทดสอบไคกำลังสอง ของปัญหาจาก
เอกสารแบบฝึกที่ผสู้ อนได้กำหนดไว้ให้
ในแต่ละกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์
โดยผู้เรียนจัดการเรียนรูร้ ่วมกันโดยทำ
การประชุมกลุ่มและเชิญอาจารย์
ผู้สอนเข้าร่วมเพื่อเข้าไปสังเกตุ ให้
ความช่วยเหลือ ตรวจสอบการ
วิเคราะห์
๔.ผู้เรียนเรียนรูก้ ารใช้โปรแกรม
สำหรับการทดสอบไคกำลังสองจาก
วิดีโอทีล่ ิงค์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom ของรายวิชา
๕ผู้เรียนรวมกันอภิปรายผลการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
กรณีศึกษา
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๖.ผู้เรียนรับโจทย์ปัญหารายบุคคล
และฝึกทำโจทย์การทดสอบไคกำลัง
สอง โดยเทคนิคการถามย้อนกลับใน
ระหว่างการทำการแก้ปัญหาเพื่อฝึก
การวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบ
ความเข้าใจเนือ้ หาทีไ่ ด้สอนมากน้อย
เพียงใด ผ่าน Google Meet ระห่าง
ผู้เรียนรายบุคคลและผู้สอน
๗.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ
๘.ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเรือ่ งการ
ทดสอบไคกำลังสอง ส่งผ่าน Google
Classroom ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
ในระบบ หากเลยเวลาที่กำหนดไว้
ระบบจะไม่รับงาน
๙.ผู้เรียนนำเสนองานที่ศึกษา
ค้นคว้า
๑๐.ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน
๓ คนเพือ่ หาหัวข้อโครงงานภายใต้
การให้คำปรึกษาจากผู้สอน
สื่อการสอน
๑. เอกสารโจทย์ปัญหาการทดสอบ
ไคกำลังสอง
๒. เอกสารแบบฝึกการทดสอบไค
กำลังสอง
๔ .เอกสารผลการทดสอบไคกำลัง
สอง จากโปรแกรมสำเร็จรูป
๕. powerpoint ประกอบการเรียน
ผ่านวิดโี อ
๖วิดีโอการบรรยาย
๗ Google Meet, Google Classroom,
Google Form

๑๐-๑๒ การวิเคราะห์การถดถอยและ

๑๒

ทดสอบครัง้ ที่ ๒

อาจารย์กัญญารัตน์
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สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยวและพหุคณ
ู เชิง
เส้น
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๑ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย นัดหมาย
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร
ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom

๒.ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์
เฉพาะของปัญหาการการวิเคราะห์
การวิเคราะห์การถดถอยจากเอกสาร
ที่ผสู้ อนนำเสนอ
๓. ผู้เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์การถดถอย
๔.ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์การถดถอย
ของปัญหาจากเอกสารแบบฝึก
๕.ผู้เรียนเรียนรูก้ ารใช้โปรแกรม
สำหรับการวิเคราะห์การถดถอย
๖ใผู้เรียนรวมกันอภิปรายผลการการ
วิเคราะห์การถดถอยจากเอกสาร
กรณีศึกษา
๗.ผู้เรียนร่วมกันทำโจทย์ แบบฝึก
การการวิเคราะห์การถดถอยโดย
เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง
การทำการแก้ปัญหาเพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ
เข้าใจเนือ้ หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด
๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ
๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์การ
ถดถอย
สื่อการสอน
๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ
วิเคราะห์การถดถอย
๒. เอกสารแบบฝึกการวิเคราะห์การ
ถดถอย
๓. เอกสารแบบฝึก
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๔ .เอกสารผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยจากโปรแกรมสำเร็จรูป
๕.แบบทดสอบ
๑๓-๑๕ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

๑๒

๑ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย นัดหมาย อาจารย์กัญญารัตน์
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร
ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom

๒.ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างสถานการณ์
เฉพาะของปัญหาการการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาจากเอกสารที่ผสู้ อน
นำเสนอ(งานวิจัยเรื่องการพยากรณ์
ปริมาณน้ำฝนรายวันของประเทศไทย
โดยใช้ขอ้ มูลดาวเทียม)
๓. ผู้เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
๔.ผู้เรียนร่วมกันการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาของปัญหาจากเอกสารแบบฝึก
๕.ผู้เรียนเรียนรูก้ ารใช้โปรแกรม
สำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
๖.ผู้เรียนรวมกันอภิปรายผลการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
กรณีศึกษา
๗.ผู้เรียนร่วมกันทำโจทย์ แบบฝึก
การการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดย
เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง
การทำการแก้ปัญหาเพื่อฝึกการ
วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบความ
เข้าใจเนือ้ หาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด
๘.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ
๙.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา
๑๐.ผู้เรียนนำเสนอหัวข้อโครงงานและ
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วิธีการดำเนินงาน
สื่อการสอน
๑.เอกสารตัวผลการสถานการณ์การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
๒. เอกสารแบบฝึกการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา
๓. เอกสารแบบฝึก
๔ .เอกสารผลการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาจากโปรแกรมสำเร็จรูป
๑๖

การเรียนรู้การใช้สถิติสำหรับ
งานวิจยั จากโครงงาน

๔

๑ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย นัดหมาย อาจารย์กัญญารัตน์
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Google Meet และผู้เรียนรับเอกสาร
ประกอบการเรียนผ่าน Google classroom

๒. ผู้สอนใช้กรณีศึกษาการวิจยั
การศึกษาระดับความสำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้
ผู้เรียนเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
การรายงานผล ผ่าน Google Meet
๓. ผู้เรียนวิเคราะห์ขอ้ มูลสำหรับ
โครงงานวิจยั ในแต่ละกลุ่มทำงาน
ร่วมกันผ่าน Google Meet โดยมี
อาจารย์ผสู้ อนร่วมสังเกตุ ตัง้ คำถาม
ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา
๔ ผู้เรียนดำเนินงานโครงงานตามที่
ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ ๑๓ โดย
ทำเอกสารโครงงานพร้อมไฟล์ข้อมูล
และวิดโี อนำเสนอโครงงานพร้อม
ส่งผ่าน Google Classroom
สื่อการสอน
๑ เอกสาร powerpoint
๒. Google Meet, Google Classroom,
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๑๗

สอบปลายภาค

๔

ทดสอบครัง้ ที่ ๓
-นำเสนองานที่ศึกษาในสัปดาห์ที่ ๑๓
สือ่ การสอน
๑.แบบประเมินการนำเสนองาน และ
แบบทดสอบ

√ ตรี

 โท  เอก

อาจารย์กัญญารัตน์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๓.๑,
๕.๑
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

วิธีการประเมิน
ทดสอบ ๓ ครั้ง
ผลงานการศึกษาค้นคว้า
เกณฑ์:
-ตรงประเด็น ๒ คะแนน
-ความหลากหลาย ๓ คะแนน

๑.๑,๑.๒,๑.๕,๒.๑,๒.๒, โครงงาน
๒.๓,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๓.๓, เกณฑ์:
๔.๑, ๕.๒,๕.๓,๕.๔
-การนำเสนอ๕ คะแนน
-การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐คะแนน
-การอภิปรายผล ๑๐ คะแนน
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๒.๑,๒.๒,
๔.๑,๔.๒,๕.๑
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๕,๒.๑,
๒.๒, ๔.๑, ๕.๒,๕.๑

ตรวจผลงานจากการทำแบบฝึกหัด
การเข้าชั้นเรียน
การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

สัปดาห์ที่ประเมิน
๕,๑๐,๑๗

สัดส่วนของ
การประเมินผล
๖๐%

๘

๕%

๑๖

๒๐%

๒-๑๕

๑๐%

ตลอดภาค
เรียน

๕%
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หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
๑. กัญญารัตน์ บุษบรรณ (๒๕๕๓) . ชุดสื่อการสอน Power point ประกอบการสอนวิชาสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
๒.รศ.อนันต์ชัย เขื่อนธรรม(๒๕๔๙) . วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ
๑. สรชัย พิศาลบุตร.( ๒๕๔๘).เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา
๒.นภดล ร่มโพธิ์.(๒๕๕๕).การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
๑. กัลยา วนิชย์บัญชา (๒๕๕๒)การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติด้วย Excel.กรุงเทพ.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๒. กัลยา วนิชย์บัญชา (๒๕๕๔).การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS.กรุงเทพ.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๓. ห้องเรียนออนไลน์ MAT ๓๗๐๔ –๖๓ ( Google Classroom)

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การให้ขอ้ แสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ห้องเรียนออนไลน์ MAT ๓๗๐๔ –๖๔ ( Google Classroom)
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการประเมินผลผู้สอนได้ใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนีค้ อื
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของเพื่อนร่วมสาขาวิชาและการสะท้อนการสอน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
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(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

-สาขาวิชาได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน
-มีการประชุมอาจารย์ทงั้ สาขาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรูข้ องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และนำเข้าที่
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนการสอบจากการสอบถามนั ก ศึ ก ษา การเปรี ย บเที ย บกั บ นั ก ศึ ก ษาปี ที่ ผ่ า นมา การพิ จ ารณาผลงาน
การทดสอบย่อย การปฏิบัติ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ
และการทวนรวมสอบจากอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำรายวิชานี้แล้ว ได้มีการวางแผน และ
ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งต่ อ ๆ ไปอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีก ารเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดและวิธีการสอนรวมทั้งการ
นำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยน แปลงของโลก เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จั ด ทำรายงานผลการสอนตามแบบ มคอ.๕ ที่เสนอแนะปั ญ หาและแนวทางในการปรับ ปรุงประสิท ธิผ ลของ
รายวิชา
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ทักษะทาง
และความ
ปัญญา
รับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา MAT 3704

๑

๒

๓


๔

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

























๒

๓

๔



ชื่อรายวิชา
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Statistics and Data Analysis with
Statistical Package
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หลักสูตรระดับปริญญา

√ ตรี

 โท  เอก
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