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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา STA ๓๓๑๙ รายวิชา หลักการวิจัย

สาขาวิชา สถิติประยุกต์ คณะ/วิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา STA ๓๓๑๙

ช่ือรายวิชาภาษาไทย หลักการวิจัย

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Principle of Research

๒. จํานวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

๓.๑ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์

๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาเลือกเสรี

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ กัญญา บวรโชคชัย

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ กัญญา บวรโชคชัย

๕. สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / E – Mail kunya.bo@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ / ช้ันปีที่ ๓

๖.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๒ คน

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้าม)ี-

๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) -

๙. สถานที่เรียน อาคาร ๒๖ ห้อง ๒๖๕๐๖

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด
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หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ สามารถกําหนดและระบุปัญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมติฐานการวิจัย การนิยามตัวแปรได้ ตระหนักถึง
จรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการวิจัย และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนําเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสถิติในการจัดการข้อมูล เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษานําความรู้เก่ียวกับหลักการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ

หมวดที่๓ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ความหมายและตรรกะของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวิจัย การ

นิยามตัวแปร การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรงและความเท่ียงของค่าวัด
การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

(ภาษาอั งกฤษ) Definition and logical of research; research process; research problem; theoretical
framework and research hypothesis; variable definition; quantitative research and qualitative research ;
research designs; develop research tools; reliability and validity; sampling and data collection data
analysis research report writing; research evaluation and applying.

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

๔๕ ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการ

ไม่มี 90 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์)

๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง สาขาสถิติประยุกต์ ช้ัน ๕ อาคาร ๒๖ คณะ/วิทยาลัยคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทํางาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๑๖๔๑๐๙๓๐
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๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) kunya.bo@ssru.ac.th

๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) -

๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) -

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและความซ่ือสัตย์สุจริต

 (๒) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้อ่ืน

 (๓) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 (๔) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของ

สังคม

 (๕) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย

(๒) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(๓) มอบหมายให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ

(๔) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอนสอน

(๕) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยา่ง

(๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ต้ัง

(๗) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์

(๘) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคม

๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม

(๒) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(๓) การรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

(๔) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

(๕) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

๒. ความรู้

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
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 (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัยต่อ

สถานการณ์โลก

 (๒) มีทักษะการปฏิบัติในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อการพัฒนางาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิชาการ

 (๓) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา

 (๔) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ ในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ และสามารถนําไปประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหา

ในกิจกรรมด้าน ต่าง ๆ ได้

 (๕) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ

 (๖) มีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ และส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

๒.๒ วิธีการสอน
(๑) เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ
(๒) จัดให้มีการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง

(๓) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล

(๑) การทดสอบย่อย

(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

(๓) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ

(๔) การนําเสนอผลงาน

(๕) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติจริง

๓.ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ
 (๒) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่

ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืน ๆ
 (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคาร การจัดการคุณภาพ ได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

 (๔) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และนวัตกรรม ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ วิธีการสอน
(๑) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การ

ทํากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ

(๒) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
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(๓) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการจากการปฏิบัติแบบองค์รวม ตั้งแต่การจัดทําโครงการ การบริหารโครงการ การ
ทํางานเป็นทีม การประเมินโครงการ และการรายงานผล การนําเสนอผลโครงการ

๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การเขียนรายงานของนักศึกษา

(๒) การนําเสนอผลงาน

(๓) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา

(๔) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๒) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 (๓) มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานตนเองและสังคม

 (๔) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๕) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป

๔.๒ วิธีการสอน
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติแบบองค์รวม ต้ังแต่การจัดทําโครงการ การบริหารโครงการ การ

ทํางานเป็นทีม การประเมินโครงการ และการรายงานผล การนําเสนอผลโครงการ

(๓) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ

๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม

(๒) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

(๓) ประเมินความสม่ําเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

(๔) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ัน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา
 (๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

 (๒) สามารถสื่อสารทั้งการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 (๓) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ปฎิบัติ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

 (๔) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม
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 (๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และส่ือสารข้อมูลข่าวสารและ

แนวความคิด

 (๖) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ วิธีการสอน

(๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการแบบองค์รวม เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสม

(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่หลากหลายและ
เหมาะสม

(๓) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการวิเคราะห์
ทางสถิติ

๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน

(๒) ทักษะการเขียนรายงาน

(๓) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) ความสามารถในการใช้ทักษะการใช้สถิติและโปรแกรมการวิเคราะห์ เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง

เหมาะสม

(๕) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด
จํานวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช้
ผู้สอน

๑ ๑. หลัการวิจัยเบ้ืองต้น

๒. การกําหนดหัวข้อวิจัยและการ

ทบทวนวรรณกรรม

๓ - ข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎระเบียบใน

การเรียน การสอนและเกณฑ์การให้

คะแนน

- แนะนําวิธีการเรียนการสอนและอธิบาย

เน้ือหา รายวิชาจุดประสงค์และเป้าหมาย

ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ

อ.กัญญา บวรโชคชัย
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด
จํานวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช้
ผู้สอน

ประเมินผล แนะนําหนังสือ เรียน และ

เว๊ปไซด์ เพ่ิมเติม

-บรรยายโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน

การอภิปราย

- มอบปมายงานให้นักศึกษาพร้อม

กําหนดให้ส่งงานในอาทิตถัดไป

-ส่ือการสอน Power point

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

๒-๓ การทบทวนวรรณกรรม และการสร้าง

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

๖ - บรรยาย เก่ียวกับการทบทวน

วรรณกรรม และการสร้างกรอบแนวคิด

ของงานวิจัย

- บรรยายโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน

การอภิปราย

- มอบปมายงานให้นักศึกษาพร้อม

กําหนดให้ส่งงานในอาทิตถัดไป

-ส่ือการสอน Power point

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

๔-๕ กําหนดความสําคัญและปัญหาของการ

วิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปรสมมติฐาน

งานวิจัย องค์ประกอบของการออกแบบ

งานวิจัย

๖ - เข้าสู่บทเรียนเร่ือง กําหนดความสําคัญ

และปัญหาของการวิจัย วัตถุประสงค์

ตัวแปรสมมติฐานงานวิจัย องค์ประกอบ

ของการออกแบบงานวิจัย

- ข้ันสอน ใช้ Power Point บรรยาย

เน้ือหา

- ข้ันดําเนินกิจกรรม ให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมช่วยกันอภิปราย

-ขั้นสรุป /นําเสนอ. ให้นักศึกษา ร่วมกัน

อภิปรายเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน

-ข้ันประเมินผล โดยผู้สอนให้คะแนน

สําหรับการมีส่วนร่วมตอบคําถาม และ

ให้คะแนนจากการมอบหมายงานให้ทํา

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

อ.กัญญา บวรโชคชัย
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด
จํานวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช้
ผู้สอน

๖ ๑. การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๒. การออกแบบงานวิจัย

๓ - เข้าสู่บทเรียนเร่ือง การวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และการออกแบบ

งานวิจัย

- ข้ันสอน ใช้ Power Point บรรยาย

เน้ือหา

- ข้ันดําเนินกิจกรรม ให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมช่วยกันอภิปราย

-ขั้นสรุป /นําเสนอ. ให้นักศึกษา ร่วมกัน

อภิปรายเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน

-ข้ันประเมินผล โดยผู้สอนให้คะแนน

สําหรับการมีส่วนร่วมตอบคําถาม และ

ให้คะแนนจากการมอบหมายงานให้ทํา

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๗ ๑. การวัดค่าตัวแปร

- มาตรวัด

- คุณภาพของเคร่ืองมือ

๒. การออกแบบสอบถาม

- การกําหนดคําถามของงานวิจัย

-การกําหนดประชากรเป้าหมาย

-วิธีการเก็บข้อมูล

-การพัฒนาแบบสอบถาม

-การทดสอบแบบสอบถาม

๓ - เข้าสู่บทเรียนเร่ือง เก่ียวกับการวัด

ค่าตัวแปร และการออกแบบสอบถาม

- ข้ันสอน ใช้ Power Point บรรยาย

เน้ือหา

- ข้ันดําเนินกิจกรรม ให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมช่วยกันอภิปราย

-ขั้นสรุป /นําเสนอ. ให้นักศึกษา ร่วมกัน

อภิปรายเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน พร้อม

กําหนดให้ส่งงานในอาทิตถัดไป

-ข้ันประเมินผล โดยผู้สอนให้คะแนน

สําหรับการมีส่วนร่วมตอบคําถาม และ

ให้คะแนนจากการมอบหมายงานให้ทํา

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๘ สอบกลางภาค

๙ ๑. การเลือกตัวอย่าง

- การกําหนดเทคนิคและวิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง

- การกําหนดขนาดตัวอย่าง

๒. การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ใน

๓ - บรรยาย เก่ียวกบัการการเลือกตวัอยา่ง

- บรรยายและสาธิตการประยกุตใ์ช้

สถิติและคอมพิวเตอร์ในการจดัการ

ขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อใชส้าํหรับ

อ.กัญญา บวรโชคชัย
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด
จํานวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช้
ผู้สอน

การวิจัยเชิงปริมาณ

-การกําหนดรหัสข้อมูล

-การจัดทําตารางกําหนดรหัสข้อมูล

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรมสาํเร็จรูป

- มอบปมายงานให้นักศึกษาพร้อม

กําหนดให้ส่งงานในอาทิตถัดไป

-ส่ือการสอน Power point

- เคร่ืองมือที่ใช้สอนออนไลน์ Google

meet หรือ โปรแกรม Zoom

๑๐ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้สถิติ

บรรยาย

๓ ๑. บรรยาย และสาธิต วิธีการข้อมูล

เบ้ืองต้นโดยใช้สถิติบรรยาย

๒. ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เก่ียวกับปัญหาต่างๆ ในการ

จัดการข้อมูล

๓. ฝึกทักษะและมอบหมายงานให้

นักศึกษาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๑๑-๑๒ ๑. การทดสอบสมมติฐาน

๒. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ

ถดถอย

๓. การวิเคราะห์ปัจจัย

๔. การประยุกต์ใช้สถิติและคอมพิวเตอร์

ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศทาง

ธุรกิจที่ซับซ้อน

๖ ๑. บรรยายและสาธิตการประยกุตใ์ช้

สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

๒. ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เก่ียวกับปัญหาต่างๆ ในการ

จัดการข้อมูล

๓. ฝึกทักษะและมอบหมายงานโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย เพ่ือใช้

สําหรับการวิเคราะห์และประมวลผล

ทางสถิติ

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๑๓-๑๔ ๑. การเขียนสรุปผลการวิจัย

๒. การเขียนอภิปราย

๓. ข้อเสนอแนะ

๔, การเชียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัย

๖ ๑. บรรยายหลักการเขียนรายงานการ

วิจัย

๒. บรรยายและสาธิตการประเมินผล

การวิจัยและการประยุกต์ใช้

๓. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และสรุปประโยชน์ท่ีได้รับในกรณีศึกษา

ต่างๆ ร่วมกัน

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๑๕ สรุปความรู้เก่ียวกบัหลกัการวิจยั ๓ ๑. บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน อ.กัญญา บวรโชคชัย
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด
จํานวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช้
ผู้สอน

ตลอดจนการเน้นย้ําจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพของนักสถิติและนักวิจัย

งานวิจัยเชิงทฤษฎีและงานวิจัยเชิง

สํารวจผ่านงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

สรุปความรู้เก่ียวกับหลักการวิจัย

๒. อภิปราย เก่ียวกับจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพของนักสถิติและการจัดการ

สารสนเทศ

๓. อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และตอบข้อสงสัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

หลักการวิจัย

๑๖ การนําเสนอกรณีศึกษาผลงานวิจัย ๓ ๑. มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือจัดทํา

ผลงานวิจัย

๒. นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยของ

กลุ่ม

อ.กัญญา บวรโชคชัย

๑๗ สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา

(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน
สัดส่วน

ของการประเมินผล

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

๘

๑๗

๓๐ %

๓๐ %

รายงานและการนําเสนอผลงาน ๑๓-๑๖ ๑๕ %

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.

๔,๑.๕,๒.๑,๒.๒,

๒.๓,

๒.๔,๒.๕,๒.๖,๓.

๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,

๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.

๔,๔.๕,๕.๑,๕.๒,

๕.๓,๕.๔,๕.๕,๕.๖

การส่งงานและทํางานที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์และสรุปงาน ตลอดภาค

การศึกษา

๑๕ %

การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาค
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การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การศึกษา ๑๐ %

หมวดที่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการวิจัย.

๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ

๑) กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548. การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์คร้ังที่ 7 : ภาควิชา

สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒) กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549. สถิติสําหรับงานวิจัย. พิมพ์คร้ังที่ 2 : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๓) พิชญาณี(นิรมล) กิติกุล. 2549. วิธีวิจัยทางธุรกิจ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๑) กัลยา วานิชย์บัญชา.(2546). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒) ชูศรี วงศ์รันตะ. (2541). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓) ชูเกียรติ ผุดพรมราช และคณะ (2558). รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการโครงการคลินิกสถิติ.

รายงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

๔) บุญชม ศรีสะอาด. (2541). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีรยาสาส์น

๕) ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ : บริษัท ว.ี อินเตอร์ พ

ร้ินท์.

๖) วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2553. วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์คร้ังที่ 6 : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- แบบประเมินผู้สอนและรายวิชาผ่านระบบทะเบียนผลของมหาวิทยาลัย
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์
- ทวนสอบผลลัมฤทธิ์

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผล การเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

- การบันทึกวีดีโอเพื่อการสังเกตการณ์สอน
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา

๓. การปรับปรุงการสอน

(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง

การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)
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- นําผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

- ศึกษาข้อควรปรับปรุงจากการสอนจากสื่อวีดีโอท่ีบันทึกการสอน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

- มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการให้คะแนนการสอบและพฤติกรรม
หรือผลการเรียนของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

(อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

- ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่ําเสมอตามข้อเสนอแนะที่นักศึกษาได้ประเมิน

- สัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนและการสอน เพื่อนําปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

***********************
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้

ทักษะทาง

ปัญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ

ด้าน

อ่ืน ๆ

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

รหัสวิชา STA๓๓๑๙

ช่ือรายวิชา

หลักการวิจัย

Principle of Research

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

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ


	๓
	๖
	๖
	๓
	๓
	๓
	๓
	๖
	๑. การเขียนสรุปผลการวิจัย 
	๒. การเขียนอภิปราย
	๓. ข้อเสนอแนะ
	๖
	๑. บรรยายหลักการเขียนรายงานการวิจัย
	สรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัย ตลอดจนการเน้นย้ำจ
	๓
	๓
	การส่งงานและทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
	ตลอดภาค
	การศึกษา
	๑๕ %
	การเข้าชั้นเรียน
	การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
	ตลอดภาคการศึกษา

