
มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๑
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification)
รหัสวชิา CSD ๑๔๐๑ รายวชิา สถิติสาํหรับการวจิยั

สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ http://www.sta.sci.ssru.ac.th/
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.sci.ssru.ac.th/

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาhttp://www.ssru.ac.th
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป

๑. รหัสและช่ือรายวชิา

รหสัวชิา CSD ๑๔๐๑

ช่ือรายวชิาภาษาไทย สถิติสาํหรับการวจิยั

ช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ Statistics for Research

๒. จาํนวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา

๓.๑ หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต

๓.๒ ประเภทของรายวชิา หมวดวชิาเฉพาะดา้น ประเภทวชิาเอกบงัคบั

๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน

๔.๑ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อาจารยก์ญัญา บวรโชคชยั

๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน อาจารยก์ญัญา บวรโชคชยั

๕. สถานทีต่ดิต่อ สาขาวชิาสถิติประยกุต์ หอ้ง ๒๖๕๐๖ / E – Mail kunya.bo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีท่ี ๑

๖.๒ จาํนวนผูเ้รียนท่ีรับได้ ประมาณ ๘ คน

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) -

๘. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) -

http://www.sta.sci.ssru.ac.th/%20
http://www.sci.ssru.ac.th/index.php/th/
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๙. สถานทีเ่รียน อาคาร ๒๖ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

๑๐.วนัท่ีจดัทาํหรือปรับปรุง วนัท่ี ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา

เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและระเบียบวิธีทางสถิติ และสามารถใชส้ถิติไปประยกุตใ์ชก้บัการ

วจิยัในสาขาวชิาต่าง ๆ

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา

เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการนาํความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติ เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการวจิยัและการเขียนรายงานได้ จึงมีการ

ปรับปรุงเน้ือหาและตวัอยา่งใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาํเนินการ

๑. คาํอธิบายรายวชิา

ระเบียบวิธีการวิจยั จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจยั ตวัแปรและสมมุติฐานการวิจยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั

การรวบรวม การนาํเสนอขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการวิจยั สถิติเชิงอนุมานสําหรับการวิจยั การใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวจิยั การเขียนรายงาน การนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช้ และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

Research methodology, professional ethics of researcher, variable and
research hypothesis, planning and design of research, data collection, data
presentation, data analysis, descriptive statistics for research, inference
statistics for research, interpretation of statistical package output for
research, reporting and bringing research results to application, use of
statistical packages.

๒. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

(ชัว่โมง)

สอนเสริม

(ชัว่โมง)

การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง)

การศึกษาด้วยตนเอง

(ชัว่โมง)

๓๐ ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย

ฝึกปฏิบติั ๓๐ ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา

๕ ชัว่โมงต่อสปัดาห์
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รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

๓. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

(ผูรั้บผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน หอ้ง ๒๖๕๐๖ ชั้น ๕ อาคาร ๒๖

๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทท่ี์ทาํงาน หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๑๔๓-๕

๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) kunya.bo@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)

Facebook : https://www.facebook.com/Statistics.SSRU
๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)

http://www.teacher.ssru.ac.th/kunya_bo/

หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา

 (๑) พฒันาผูเ้รียนใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและ

ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต

 (๒) มีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของผูอ่ื้น

 (๓) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ

 (๔) มีความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาดา้นจริยธรรม โดยยึดหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ และประโยชน์ของ

สงัคม

 (๕) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ

๑.๒ วธีิการสอน

(๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์และประเมิน

โครงการแจง้ขอ้ปฏิบติัในหอ้งเรียน การเขา้หอ้งเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกายใหถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั ผา่นระบบออนไลน์

(๒) มอบหมายใหน้กัศึกษาเป็นรายบุคคลคน้หาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน

ผา่นระบบออนไลน์

(๓) มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกการเป็นผูน้าํ การทาํงานเป็นกลุ่ม และความรับผดิชอบ พร้อม

อภิปรายกลุ่ม ผา่นระบบออนไลน์

๑.๓ วธีิการประเมินผล

(๑) พฤติกรรมการเขา้เรียน

http://www.teacher.ssru.ac.th/kunya_bo/
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(๒) การจดัส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีกาํหนด และตรงเวลา

(๓) มีการอา้งอิงเอกสารหรือตาํราท่ีไดน้าํมาจดัทาํเป็นรายงาน อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม

(๔) ประเมินคุณภาพการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย

๒. ความรู้

๒.๑ ความรู้ทีต้่องพฒันา

 (๑) มีความรู้ในสาขาวชิา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบ และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก

 (๒) มีทกัษะการปฏิบติัในสาขาวชิา เพ่ือการพฒันางาน ทั้งดา้นการบริหารจดัการและวชิาการ

 (๓) ทนัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาวชิา รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา

 (๔) รู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานดา้นขอ้มูลสารสนเทศและสถิติ ในดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถนาํไปประยกุตไ์ดใ้นการวางแผนและแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้น ต่าง ๆ ได้

 (๕) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวจิยั เพ่ือแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ในงานอาชีพ

 (๖) มีความรู้ ความเขา้ใจในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวตักรรมทางการบริหารจดัการ และส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

๒.๒ วธีิการสอน

(๑) บรรยาย

(๒) อภิปราย

(๓) การทาํแบบฝึกหดั

(๔) การทาํงานเด่ียวและกลุ่ม การคน้ควา้ การนาํเสนอรายงาน

(๕) ผูส้อนจดัการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์

๒.๓ วธีิการประเมินผล

(๑) พฤตกิรรมการเข้าเรียน และการส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีกําหนดทั้งเน้ือหาและระยะเวลา

(๒) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณศีึกษา

(๓) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย เนน้ความถูกตอ้งและการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้าํมาทาํ

รายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม

(๔) ผูเ้รียนตอบประเดน็คาํถามของผูส้อนผา่นระบบออนไลน์

(๕) ประเมินผลจากงานประจาํสปัดาห์โดยผูเ้รียนนาํส่งในระบบ

๓.ทกัษะทางปัญญา

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา

 (๑) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ

 (๒) มีความสามารถในการคน้หาขอ้เทจ็จริง ทาํความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดและหลกัฐาน

ใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใชข้อ้สรุปท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาหรืองานอ่ืน ๆ
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 (๓) มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแกปั้ญหาทางการบริหาร

จดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก

 (๔) มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และ นวตักรรม ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม

๓.๒ วธีิการสอน

(๑) บรรยายสรุปโดยใชส่ื้อการสอนประกอบปัญหา

(๒) ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากชุดการสอน หนงัสือ ตาํรา เอกสารwebsite เพ่ิมเติม

(๓) ใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดั ทดสอบความเขา้ใจในเร่ืองการวเิคราะห์โครงการ

(๔) มอบหมายแบบฝึกหดั

(๕) ผูเ้รียนตอบประเดน็คาํถามของผูส้อนผา่นระบบออนไลน์

(๖) ประเมินผลจากงานประจาํสปัดาห์โดยผูเ้รียนนาํส่งในระบบ

๓.๓ วธีิการประเมินผล

(๑) สงัเกตการตอบคาํถามและตั้งคาํถามของผูเ้รียนในระหวา่งการบรรยายและซกัถาม

(๒) วดัผลจากการทาํแบบฝึกหดัตามรายละเอียดในแต่ละบทเรียน

(๓) วดัผลจากคาํตอบท่ีผูเ้รียนตอบในชั้นเรียนและแบบฝึกหดั

(๔) ตรวจการทาํการบา้น บนัทึกลงในแฟ้มบนัทึกผลงาน

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ

๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา

 (๑) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 (๒) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

 (๓) มีความรับผิดชอบต่องาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานตนเองและสงัคม

 (๔) สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 (๕) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป

๔.๒ วธีิการสอน

(๑) ใชกิ้จกรรมกลุ่มของกรณีศึกษา เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั

(๒) การมอบหมายงานในกิจกรรมยอ่ยตามกระบวนการวจิยัทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม

(๓) การนาํเสนอรายงาน

๔.๓ วธีิการประเมินผล

(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและตอบคาํถาม



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๖
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

(๒) ประเมินจากรายงานท่ีนาํเสนอ พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม

(๓) ประเมินจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา

 (๑) สามารถระบุและนาํเทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

 (๒) สามารถส่ือสารทั้งการนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 (๓) สามารถเขา้ถึง และคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีปฎิบติั จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ

 (๔) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม

 (๕) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือการรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร

และแนวความคิด

 (๖) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

๕.๒ วธีิการสอน

(๑) บรรยาย

(๒) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากwebsite และทาํรายงาน โดยคน้ควา้แหล่งขอ้มูลท่ี

น่าเช่ือถือ

(๓) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

(๔) ผูส้อนจดัการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์

๕.๓ วธีิการประเมินผล

(๑) วดัผลจากคาํตอบท่ีผูเ้รียนตอบในชั้นเรียน โดยการสงัเกตการตอบคาํถามและตั้งคาํถามของผูเ้รียนในระหวา่ง

การบรรยายและซกัถาม

(๒) วดัผลจากการทาํแบบฝึกหดั โดยการตรวจการทาํการบา้น บนัทึกลงในแฟ้มบนัทึกผลงาน

(๓) ผูเ้รียนตอบประเดน็คาํถามของผูส้อนผา่นระบบออนไลน์

(๔) ประเมินผลจากงานประจาํสปัดาห์โดยผูเ้รียนนาํส่งในระบบ

๖. ด้านอ่ืนๆ

-
หมายเหตุ

สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๗
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผดิชอบรอง

เวน้วา่ง หมายถึง ไม่ไดรั้บผดิชอบ

ซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum
Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน

สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จาํนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้
ผู้สอน

๑ อธิบายวธีิการเรียน กิจกรรมการเรียนการ

สอน

๔ ช้ีแจงแผนการเรียนการสอน

ในรายวชิา และวธีิการ

ประเมินผลการเรียน

บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๒ – ๓ บทนาํ

ความหมายและขอบข่ายของการวจิยั

การออกแบบการวจิยัและการสร้าง

เคร่ืองมือ

ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติวจิยัและการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป

๘ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

อ. กญัญา บวรโชคชยั



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๘
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จาํนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้
ผู้สอน

๔ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง

- การวดัการกระจาย
๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํกิจกรรมกลุ่ม

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๕ -การสุ่มตวัอยา่ง ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๖ หลกัการประมาณค่า ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint

อ. กญัญา บวรโชคชยั



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๙
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

๗ การทดสอบสมมติฐาน ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๘ สอบกลางภาค

สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จาํนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้
ผู้สอน

๙ การทดสอบที ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

อ. กญัญา บวรโชคชยั



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๑๐
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

Meet

๑๐ -๑๑ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ๘ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๑๒ การทดสอบไคกาํลงัสอง ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๑๓ –

๑๔

การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ๘ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํกิจกรรมกลุ่ม

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั



มคอ. ๓

หลกัสูตรระดบัปริญญา  ตรี  โท เอก

หนา้ | ๑๑
รายวิชา สถิติสาํหรับการวิจยั สาขาวิชาสถิติประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

สัปดาห์

ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จาํนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้
ผู้สอน

๑๕ การเขียนรายงานผลการวจิยัและการนาํ

ผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช้

๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํกิจกรรมกลุ่ม

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๑๖ นาํเสนองานวจิยั ๔ บรรยาย

ยกตวัอยา่งประกอบ

แสดงความคิดเห็น

ศึกษาจากเอกสาร

ทาํกิจกรรมกลุ่ม

ทาํแบบฝึกหดั

ส่ือท่ีใช้ : PowerPoint
และเอกสารประกอบการ

บรรยาย

โดยใชโ้ปรแกรม Google

Meet

อ. กญัญา บวรโชคชยั

๑๗ สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้* วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของการ
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ประเมิน ประเมินผล

๒.๑, ๒.๓ - ทดสอบยอ่ย

- สอบกลางภาค

- สอบปลายภาค

แจง้ภายหลงั

๘

๑๗

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๑.๑,๑.๓,๒.๓,๓.๑,๓.๓,
๔.๑,๔.๓,๕.๑,๕.๓

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้

การนาํเสนอรายงาน

การทาํงานกลุ่มและผลงาน

การอ่านและสรุปบทความ

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย

ตลอดภาค

การศึกษา
๔๐%

๑.๑,๑.๓,๔.๑ การเขา้ชั้นเรียน

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค

การศึกษา
๑๐%

หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตาํราและเอกสารหลัก

ธีระดา ภิญโญ และอดิศยั โทวชิา (๒๕๕๐)สถติสํิาหรับการวจิยั. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,
๒๕๕๒.

๒.เอกสารและข้อมูลสําคญั

เอกสารและโครงงาน

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา

๑) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (๒๕๔๖) การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

๒) ชูศรี วงศรั์นตะ. (๒๕๔๑) สถติเิพื่อการวจิยั. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๓) ธานินทร์ ศิลป์จารุ.(๒๕๔๘) การวจิยัและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติด้ิวย SPSS. กรุงเทพฯ : บริษทั ว.ีอินเตอร์ พร้ินท.์

๔) บุญชม ศรีสะอาด. (๒๕๔๑) วธีิการทางสถติสํิาหรับการวจิยั. กรุงเทพฯ : สุวรียาสาส์น

๕ ) Glass,G.V.,and J.C Standley Statistical Method in Education and
Psychology.Prentice – Hall Inc.,๑๙๗๐.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา
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การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา โดยพิจารณาจากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี

- แบบประเมินรายวชิา

- ขอ้เสนอแนะจากแบบสาํรวจการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนกัศึกษา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

ในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี

-การอภิปรายกลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน
-การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน
-ผลการเรียนของนกัศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

๓. การปรับปรุงการสอน

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูล

เพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี

- ประชุมสมัมนาเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้ากการ

จากการสุ่มนกัศึกษามาพิจารณากบัผลการทดสอบ

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา

จากผลการประเมิน ขอ้ ๑ และขอ้ ๒ และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔

***********************
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวชิา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา

ทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ทกัษะ

ด้าน

อ่ืนๆ

 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง

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

STA2101/2111 สถิติ

สาํหรับการวจิยั

Statistics for
Research

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


