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รายละเอียดของรายวชิา(Course Specification)
รหัสวิชา STA4303 รายวิชา การวิเคราะห์หลายตัวแปร

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดที๑่ขอ้มูลท ั่วไป
๑. รหสัและชือ่รายวชิา

รหสัวชิา STA4303
ชือ่รายวชิาภาษาไทย การวเิคราะหห์ลายตวัแปร
ชือ่รายวชิาภาษาองักฤษ Multivariate Analysis

๒. จาํนวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ (2-2-5)

๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา
๓.๑ หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสถติปิระยกุต์
๓.๒ ประเภทของรายวชิา ประเภทวชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชีพ รายวชิาเลือก

๔.อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน
๔.๑ อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารย์ กญัญา บวรโชคชยั
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน อาจารย์ กญัญา บวรโชคชยั

๕. สถานทีต่ดิตอ่ หอ้ง 509 ชัน้ 5 อาคาร 26 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E – Mail: kunya.bo@ssru.ac.th

๖. ภาคการศกึษา / ช ัน้ปีทีเ่รียน
๖.๑ ภาคการศกึษาที่ 1 ช ัน้ปีที่ 4
๖.๒ จาํนวนผูเ้รียนทีร่บัได้ประมาณ 20 คนตอ่กลุม่เรียน

๗. รายวชิาทีต่อ้งเรียนมากอ่น(Pre-requisite) ไมม่ี

๘. รายวชิาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั(Co-requisites)(ถา้ม)ี ไมม่ี

๙. สถานทีเ่รียน หอ้ง 26202 อาคาร 26 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
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๑๐.วนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรุง วนัที่ 30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564

หมวดที๒่จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์

๑. จุดมุง่หมายของรายวชิา
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ประยุกต์

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา
พัฒนารายวิชาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้งด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน
ของนักศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ก่อนและหลังที่รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง

หมวดที๓่ลกัษณะและการดาํเนินการ

๑. คาํอธบิายรายวชิา
การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานทางสถิติสําหรับเวกเตอร์ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ส่วนประกอบ

หลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และ
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

๒. จาํนวนชั่วโมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา

บรรยาย
(ช ั่วโมง)

สอนเสรมิ
(ช ั่วโมง)

การฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ช ั่วโมง)

การศกึษาดว้ยตนเอง
(ช ั่วโมง)

บรรยาย 30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษา

๓. จาํนวนชั่วโมงตอ่สปัดาห์ทีอ่าจารย์ใหค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็น
รายบุคคล

(ผูร้บัผดิชอบรายวชิาโปรดระบขุอ้มลู ตวัอยา่งเชน่ ๑ ชั่วโมง / สปัดาห์)
๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารย์ผูส้อน หอ้ง 509 ชัน้ 5 อาคาร 26 คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๒ ปรกึษาผา่นโทรศพัท์ทีท่าํงาน หมายเลข 02-1601143 ตอ่ 5503
๓.๓ ปรกึษาผา่นจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) chookait.pu@ssru.ac.th
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๓.๔ ปรกึษาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) chookait
pudpromarat

๓.๕ ปรกึษาผา่นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ (Internet/Webboard)
www.teacher.ssru.ac.th/chookait

หมวดที๔่การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา
๑.คณุธรรม จรยิธรรม

๑.๑ คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา
 (๑) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและความซ่ือสัตย์สุจริต

 (๒) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้อ่ืน

 (๓) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 (๔) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของ

สังคม

 (๕) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เช่น คณะทํางาน กฎ ระเบียบ การปฏิบัติ การนําเสนอผลการปฏิบัติตน

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย

(๒) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(๓) มอบหมายให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ

(๔) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอนสอน

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง

(๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง

(๗) การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์

(๘) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคม
๑.๓ วธีิการประเมนิผล

(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม

กิจกรรม

(๒) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(๓) การรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

(๔) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

(๕) มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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๒. ความรู้
๒.๑ ความรูท้ีต่อ้งพฒันา
 (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และ

ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 (๒) มีทักษะการปฏิบัติในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อการพัฒนางาน ท้ังด้านการบริหารจัดการและ

วิชาการ
 (๓) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา

 (๔) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ ในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ และสามารถนําไปประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาใน

กิจกรรมด้าน ต่าง ๆ ได้

 (๕) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวจิัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ

 (๖) มีความรู้ ความเข้าใจในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ และส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

๒.๒ วธีิการสอน
(๑) เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ

(๒) จัดให้มีการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง

(๓) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัต/ิการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
๒.๓ วธีิการประเมนิผล

(๑) การทดสอบย่อย

(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

(๓) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ

(๔) การนําเสนอผลงาน

(๕) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติจริง
๓.ทกัษะทางปญัญา

๓.๑ ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา
 (๑) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ

 (๒) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ

 (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหา
ทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ ได้อย่างเหมาะสมท้ัง
เชิงกว้างและเชิงลึก

 (๔) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และนวัตกรรม ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ วธีิการสอน
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(๑) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปราย

กลุ่ม การทํากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ

(๒) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง

(๓) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการจากการปฏิบัติแบบองค์รวม ตั้งแต่การจัดทําโครงการ การบริหาร
โครงการ การทํางานเป็นทีม การประเมินโครงการ และการรายงานผล การนําเสนอผลโครงการ

๓.๓ วธีิการประเมนิผล
(๑) การเขียนรายงานของนักศึกษา

(๒) การนําเสนอผลงาน

(๓) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดท่ีให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา

(๔) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ
๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๒) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 (๓) มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานตนเองและสังคม
 (๔) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๕) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลท่ัวไป
๔.๒ วธีิการสอน

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติแบบองค์รวม ตั้งแต่การจัดทําโครงการ การบริหาร

โครงการ การทํางานเป็นทีม การประเมินโครงการ และการรายงานผล การนําเสนอผลโครงการ

(๓) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่าง ๆ

๔.๓ วธีิการประเมนิผล
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม

(๒) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

(๓) ประเมินความสม่ําเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

(๔) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อ้ง
พฒันา

 (๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

 (๒) สามารถสื่อสารท้ังการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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 (๓) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีปฎิบัติ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

 (๔) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม

 (๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

และแนวความคิด

 (๖) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ วธีิการสอน
(๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างทักษะการส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม

(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี
หลากหลายและเหมาะสม

(๓) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการวิเคราะห์ทางสถิติ

๕.๓ วธีิการประเมนิผล
(๑) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน

(๒) ทักษะการเขียนรายงาน

(๓) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) ความสามารถในการใช้ทักษะการใช้สถิติและโปรแกรมการวิเคราะห์ เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้

อย่างเหมาะสม

(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ
สญัลกัษณ์ หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั
สญัลกัษณ์ หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง
เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ดร้บัผดิชอบ

ซึง่จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่
รายวชิา (Curriculum Mapping)

หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมนิผล
๑.แผนการสอน
สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

1 อธิบายวิธีการเรียน กิจกรรมการ 4 กจิกรรมการเรียนการ อ. กัญญา บวรโชคชัย
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

เรียนการสอน และแนะนําให้รู้จัก

การวิเคราะห์หลายตัวแปร

สอน
1.ผู้สอนอธิบายวิธีการเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

และแนะนําการวิเคราะห์

หลายตัวแปร

2.นักศึกษาปฏิบัติการในการ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ

เบื้องต้น

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

2 - 3 พีชคณิตของเมทริกซ์และเวกเตอร์สุ่ม

พร้อมทั้งการแจกแจงแบบปรกติของ

หลายตัวแปร

8 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1. ผู้สอนอธิบายหลักการของ

พีชคณิตของเมทริกซ์และ

เวกเตอร์สุ่ม พร้อมทั้งการ

แจกแจงแบบปรกติของหลาย

ตัวแปร

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดเรื่อง

พีชคณิตของเมทริกซ์และ

เวกเตอร์สุ่ม พร้อมทั้งการ

แจกแจงแบบปรกติของหลาย

ตัวแปร

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

อ. กัญญา บวรโชคชัย

4 - 5 การอนุมานทางสถิติสําหรับเวกเตอร์ 8 กจิกรรมการเรียนการ อ. กัญญา บวรโชคชัย
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

ค่าเฉลี่ยของหนึ่งประชากรและสอง

ประชากร

สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การอนุมานทางสถิติสําหรับ

เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยโดยวิธีโฮล

เทลลิงทีสแควร์ และ การ

อนุมานทางสถิติสําหรับ

เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยกรณกีลุ่ม

ตัวอย่างขนาดใหญ่ ของหนึ่ง

ประชากรและสองประชากร

พร้อมยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย

โดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร์

และ การอนุมานเวกเตอร์

ค่าเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ ของหนึ่งประชากร

และสองประชากร

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

6 การอนุมานทางสถิติสําหรับเวกเตอร์

ค่าเฉลี่ยของสามประชากรขึ้นไปกรณี

ทางเดียว

4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การอนุมานทางสถิติสําหรับ

เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของสาม

ประชากรข้ึนไปโดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียวพร้อมยกตัวอย่าง

อ. กัญญา บวรโชคชัย
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การอนุมานสถิติสําหรับ

เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของสาม

ประชากรข้ึนไปโดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์เพือ่
การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

หลายตัวแปรกรณีสองทาง

4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ของตัวแปรเชิงพหุกรณีสอง

ทางพร้อมยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ของตัวแปรเชิงพหุกรณีสอง

ทาง

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์เพือ่
การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

อ. กัญญา บวรโชคชัย

8 สอบกลางภาค อ. กัญญา บวรโชคชัย

9-10 การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก 4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน

อ. กัญญา บวรโชคชัย
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอ

นิคัลพร้อมยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอ

นิคัล

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

ฝึกปฏิบัติ

- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

11-12 การวิเคราะห์ปัจจัย 4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์ปัจจัยพร้อม

ยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การวิเคราะห์ปัจจัย

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

ฝึกปฏิบัติ

- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

อ. กัญญา บวรโชคชัย

13 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล 4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอ

นิคัลพร้อมยกตัวอย่าง

อ. กัญญา บวรโชคชัย
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รายวชิาการวเิคราะหห์ลายตวัแปร สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราช
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอ

นิคัล

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สือ่อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่การฝึกปฏบิตัิ
- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

14 การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 4 กจิกรรมการเรียนการ
สอน
1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม

พร้อมยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม

สือ่ทีใ่ช้
-พาวเวอร์พอยท์

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

ฝึกปฏิบัติ

- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

อ. กัญญา บวรโชคชัย

15 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 4 1.ผู้สอนอธิบายหลักการของ

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพร้อม

ยกตัวอย่าง

2.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและ

ค้นหางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์

อ. กัญญา บวรโชคชัย
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หน้า | ๑๒
รายวชิาการวเิคราะหห์ลายตวัแปร สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราช
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สปัดาห์
ที่ หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

(ชม.)
กจิกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ ผูส้อน

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

ฝึกปฏิบัติ

- สอนออนไลน์โดยใช้

โปรแกรม Zoom

16 การนําเสนองานวิจัยท่ีใช้การ

วิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร

4 นักศึกษานําเสนอกรณีศึกษา

ตามความสนใจ

สือ่ทีใ่ช้
- พาวเวอร์พอยท์
- สื่ออิ เ ล็กทรอนิก ส์

เพือ่การฝึกปฏบิตัิ
- ส อ น อ อ น ไ ล น์ โ ด ย ใ ช้

โปรแกรม Zoom

อ. กัญญา บวรโชคชัย

17 สอบปลายภาค 4

๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมนิผลการเรียนรู้ สปัดาห์ที่
ประเมนิ

สดัสว่น
ของการ
ประเมนิผล

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3,

4.4, 5.1, 5.2, 5.3

- สอบกลางภาค

- สอบปลายภาค

8

17

35%

35%

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2, 5.3

- การทําแบบฝึกหัด

- การค้นคว้าและนําเสนอรายงาน

- การทํางานกลุ่มและผลงาน

- การส่งงานตามที่มอบหมาย

- การเข้าชั้นเรียน

- การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค

การศึกษา
30%

หมวดที๖่ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาํราและเอกสารหลกั

Richard A. Johnson, Dean W. Wichern. (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis.6th

Edition, Prentice Hall.
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หลกัสูตรระดบัปรญิญา  ตรี  โท  เอก

หน้า | ๑๓
รายวชิาการวเิคราะหห์ลายตวัแปร สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราช
ภฎัสวนสนุนัทา

๒.เอกสารและขอ้มูลสาํคญั
Kevin McGarigal, Susan G. Stafford, Sam Cushman. (2000) Multivariate Statistics for Wildlife

and Ecology Research. Springer.

๓. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา
Multivariate Analysis (2561). Multivariate Analysis. [ค นเมือ่ มถุินายน

2564]. Available from: :
http://www.okstate.edu/sas/v8/saspdf/analyst/chap13.pdf

หมวดที๗่ การประเมนิและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวชิา
๑. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

๑) แบบประเมินผู้สอนและรายวิชาผ่านระบบทะเบียนผลของมหาวิทยาลัย

๒) ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน
๑) การบันทึกวีดีโอเพื่อการสังเกตการณ์สอน

๒) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
๓. การปรบัปรุงการสอน

๑) นําผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

๒) ศึกษาข้อควรปรับปรุงจากการสอนจากส่ือวีดีโอท่ีบันทึกการสอน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา
๑) มกีารทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีม่อบหมาย
๒) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการให้คะแนนการสอบและ
พฤติกรรม หรือผลการเรียนของนักศึกษา

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิา
๑) ปรับปรุงรายวิชาอย่างสมํ่าเสมอตามข้อเสนอแนะท่ีนักศึกษาได้ประเมิน

๒) สัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนและการสอน เพื่อนําปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

***********************

http://www.okstate.edu/sas/v8/saspdf/analyst/chap13.pdf
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รายวชิาการวเิคราะห์ตวัแปรเชงิพหุ สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่รากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวชิา

คณุธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทกัษะทาง
ปญัญา

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

ทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรบัผดิชอบหลกั ความรบัผดิชอบรอง
หมวดวชิาศกึษาท ั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

รหสัวชิา STA4303

ชือ่รายวชิา

การวเิคราะห์ตวัแปร

เชงิพหุ Multivariate

Analysis

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○

ความรบัผดิชอบในแตล่ะดา้นสามารถเพิม่ลดจาํนวนไดต้ามความรบัผดิชอบ


