
มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา STA ๒๐๑๑ / STA ๒๑๑๑ รายวิชา สถติสิ าหรบัการวจิยั  

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ http://www.sta.sci.ssru.ac.th/  
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  http://www.sci.ssru.ac.th/  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา   

รหสัวชิา   STA ๒๐๑๑ / STA ๒๑๑๑ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย สถติสิ าหรบัการวจิยั   
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ Statistics for Research 

๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕)       

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลกัสตูร      วทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติปิระยุกต)์  
๓.๒ ประเภทของรายวชิา  หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา  
๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา  

๕.  สถานท่ีติดต่อ  สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์หอ้ง ๒๖๕๐๖ / E – Mail somruedee.po@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที ่๑ ชัน้ปีที ่๓ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีน ประมาณ ๔๗ คน 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   - 

๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)(ถา้ม)ี - 

๙. สถานท่ีเรียน อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่๑ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
  

 

http://www.sta.sci.ssru.ac.th/
http://www.sci.ssru.ac.th/index.php/th/
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิและระเบยีบวธิทีางสถติ ิและสามารถใชส้ถติไิปประยุกต์ใช้
กบัการวจิยัในสาขาวชิาต่าง ๆ   
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูพ้ ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
สถติ ิเพื่อเป็นพืน้ฐานการเรยีนในวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการวจิยัและการเขยีน
รายงานได ้จงึมกีารปรบัปรุงเนื้อหาและตวัอย่างใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  ระเบยีบวธิกีารวจิยั จรรยาบรรณทางวชิาชพีในการวจิยั ตวัแปรและสมมุตฐิานการวจิยั การวางแผนและออกแบบ
การวจิยั การรวบรวม การน าเสนอขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล สถติิเชงิพรรณนาส าหรบัการวจิยั สถติิเชงิอนุมานส าหรบั
การวจิยั การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่อการวจิยั การเขยีนรายงาน การน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ และการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
  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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๓๐ ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ 
นักศกึษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏบิตั ิ๓๐ ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

๕ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๒๖๕๐๖ ชัน้ ๕ อาคาร ๒๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๑๔๓-๕  
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) somruedee.po@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  
                  Facebook : https://www.facebook.com/Statistics.SSRU และ Line กลุ่มวชิา 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) http://www.elsci.ssru.ac.th/somruedee_po 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Statistics.SSRU%20และ
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑.คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑) พฒันาผูเ้รยีนใหต้ระหนักถงึความส าคญัในการใชช้วีติภายใตก้รอบคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามเสยีสละ

และความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 (๒) มสีมัมาคารวะ ใหเ้กยีรต ิยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เคารพในสทิธมินุษยชน และศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษยข์องผูอ้ื่น 
 (๓) เคารพกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม รวมทัง้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ตลอดจนมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อการพฒันาตนเองและวชิาชพี 
 (๔) มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาดา้นจรยิธรรม โดยยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี และ

ประโยชน์ของสงัคม 
 (๕) มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีและแสดงออกถงึคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณวชิาชพี 
๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายหน้าชัน้เรยีนและผ่านระบบออนไลน์ พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทาง

จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการแจง้ขอ้ปฏบิตัใินหอ้งเรยีน การเขา้หอ้งเรยีน 
การตรงต่อเวลา การแต่งกายใหถู้กต้องตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั  

 (๒) มอบหมายใหน้ักศกึษาเป็นรายบุคคลคน้หาตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกรณีศกึษาเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
มากขึน้ 

 (๓) มอบหมายใหน้ักศกึษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผูน้ า การท างานเป็นกลุ่ม และความรบัผดิชอบ 
พรอ้มอภปิรายกลุ่ม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 
 (๒) การจดัสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีก่ าหนด และตรงเวลา 
 (๓) มกีารอา้งองิเอกสารหรอืต าราทีไ่ดน้ ามาจดัท าเป็นรายงาน อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
 (๔) ประเมนิคุณภาพการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
 

๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
 (๑) มคีวามรูใ้นสาขาวชิา ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ และทนัสมยัต่อ

สถานการณ์โลก 
 (๒) มทีกัษะการปฏบิตัใินสาขาวชิา เพื่อการพฒันางาน ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการและวชิาการ 
 (๓) ทนัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา 
 (๔) รูแ้ละเขา้ใจหลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานดา้นขอ้มลูสารสนเทศและสถติ ิในดา้นการบรหิารจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถน าไปประยุกตไ์ดใ้นการวางแผนและแกปั้ญหาในกจิกรรมดา้น ต่าง ๆ 
ได ้

 (๕) มคีวามรูใ้นกระบวนการและเทคนิคการวจิยั เพื่อแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรูใ้นงานอาชพี 
 (๖) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเครื่องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ นวตักรรมทางการบรหิารจดัการ และสว่นอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยบูรณาการความรูใ้นศาสตรต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๒.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายหน้าชัน้เรยีนและผ่านระบบออนไลน์ 
 (๒) อภปิราย  
 (๓) การท าแบบฝึกหดั  
 (๔) การท างานเดีย่วและกลุ่ม การคน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และการสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีก่ าหนดทัง้เนื้อหาและ

ระยะเวลา 
 (๒) ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
 (๓) ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย เน้นความถูกตอ้งและการอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท า 
         รายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
 (๑) มทีกัษะในการประมวลความคดิอย่างเป็นระบบ 
 (๒) มคีวามสามารถในการคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ และประเมนิขอ้มลูสารสนเทศ แนวคดิและ

หลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย และใชข้อ้สรปุทีไ่ดใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืงานอื่น ๆ 
 (๓) มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ และประยุกตค์วามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ 

ทฤษฎ ีและกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะสามารถแกปั้ญหา
ทางการบรหิารจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้เชงิกวา้งและเชงิลกึ 

 (๔) มคีวามสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูภ้าคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและ นวตักรรม ไปสูก่ารฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏบิตังิานจรงิ ตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

๓.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายหน้าชัน้เรยีนและผ่านระบบออนไลน์ สรุปโดยใชส้ือ่การสอนประกอบปัญหา  
 (๒) ใหผู้เ้รยีนศกึษาเนื้อหาจากชุดการสอน หนังสอื ต ารา เอกสาร website เพิม่เตมิ 
 (๓) ใหผู้เ้รยีนท าแบบฝึกหดั ทดสอบความเขา้ใจในเรื่องการวเิคราะหโ์ครงการ   
 (๔) มอบหมายแบบฝึกหดั 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) สงัเกตการตอบค าถามและตัง้ค าถามของผูเ้รยีนในระหวา่งการบรรยายและซกัถาม 
 (๒) วดัผลจากการท าแบบฝึกหดัตามรายละเอยีดในแตล่ะบทเรยีน 
 (๓) วดัผลจากค าตอบทีผู่เ้รยีนตอบในชัน้เรยีนและแบบฝึกหดั 
 (๔) ตรวจการท าการบา้น บนัทกึลงในแฟ้มบนัทกึผลงาน 
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
 (๑) สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 (๒) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 (๓) มคีวามรบัผดิชอบต่องาน ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้งานตนเองและสงัคม 
 (๔) สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 (๕) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 
๔.๒   วิธีการสอน 
 (๑) ใชก้จิกรรมกลุ่มของกรณีศกึษา เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 (๒) การมอบหมายงานในกจิกรรมย่อยตามกระบวนการวจิยัทัง้รายกลุ่ม และรายบุคคล เพือ่สง่เสรมิการ

พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 (๓) การน าเสนอรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
๔.๓ วธิกีารประเมนิผล 
 (๑) ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการเรยีนการสอนและตอบค าถาม 
 (๒) ประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
 (๓) ประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
 (๑) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห ์แปลความหมาย และเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 (๒) สามารถสือ่สารทัง้การน าเสนอในรปูแบบต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 (๓) สามารถเขา้ถงึ และคดัเลอืกความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีป่ฎบิตั ิ จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศทัง้ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 (๔) มวีจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสม 
 (๕) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมขอ้มลู แปลความหมาย และสือ่สารขอ้มลู

ขา่วสารและแนวความคดิ 
 (๖) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๕.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายหน้าชัน้เรยีนและผ่านระบบออนไลน์  
 (๒) มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website  และท ารายงาน โดยคน้ควา้แหล่งขอ้มลูที่

น่าเชื่อถอื 
 (๓) น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม   
๕.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) วดัผลจากค าตอบทีผู่เ้รยีนตอบในชัน้เรยีน โดยการสงัเกตการตอบค าถามและตัง้ค าถามของผูเ้รยีนใน

ระหว่างการบรรยายและซกัถาม 
 (๒) วดัผลจากการท าแบบฝึกหดั โดยการตรวจการท าการบา้น บนัทกึลงในแฟ้มบนัทกึผลงาน 
   

๖. ด้านอ่ืนๆ 
- 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

หมายเหตุ 
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฎอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑  บทน า ความเป็นมา ความส าคญั และ
ประโยชน์ของสถติวิจิยั ตวัแปรและ
ตวัอย่างงานวจิยั 

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- ชีแ้จงวธิกีารเรยีน 
- สรา้ง Group Line เพื่อใชใ้นการ
ตดิต่อ 
- อธบิายแผนบรหิารการสอน
แนะน าวธิกีารเรยีน การศกึษา
คน้ควา้ การวดัและการประเมนิผล 
- อธบิายเนื้อหา บทที ่1 โดย
ยกตวัอย่างประกอบ และ
มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. แผนบรหิารการสอน, เอกสาร
ประกอบการสอนวชิาสถติสิ าหรบั
การวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๒ - ๓ ความรูเ้บือ้งตน้ทางสถติสิ าหรบั
งานวจิยั 
-การแจกแจงความถี ่ 
- การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลาง 
- การวดัการกระจาย 
 

๘ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง ความรู้

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

เบือ้งตน้ทางสถติสิ าหรบังานวจิยั 
โดยยกตวัอย่างประกอบ และ
มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๔  การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบั
งานวจิยั 
 

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- แสดงการใชโ้ปรแกรมส าหรบั
งานวจิยั 
- แสดงความคดิเหน็ 
- ศกึษาจากเอกสารประกอบการ
สอน และท ากจิกรรมกลุ่ม 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๕ การสุม่ตวัอย่าง 
 

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การสุม่
ตวัอย่าง โดยยกตวัอย่างประกอบ 
และมอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิ
และท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๖ การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบั
งานวจิยั 
 

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- แสดงการใชโ้ปรแกรมส าหรบั
งานวจิยั 
- แสดงความคดิเหน็ 
- ศกึษาจากเอกสารประกอบการ
สอน และท ากจิกรรมกลุ่ม 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๗ หลกัการประมาณค่า ๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง หลกัการ
ประมาณค่า โดยยกตวัอย่าง
ประกอบ และมอบหมายใหส้บืคน้
เพิม่เตมิและท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๘ สอบกลางภาค    
๙ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทดสอบ

สมมตฐิาน 
๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้

เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง ความรู้

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

เบือ้งตน้เกีย่วกบัการทดสอบ
สมมตฐิาน โดยยกตวัอย่างประกอบ 
และมอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิ
และท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๑๐ - ๑๑ การทดสอบสมมตฐิานทางเดยีว และ
สองทาง 

๘ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การทดสอบ
สมมตฐิานทางเดยีว และสองทาง 
โดยยกตวัอย่างประกอบ และ
มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๑๒ - ๑๓ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดยีว 

๘ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว โดย
ยกตวัอย่างประกอบ และ
มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๒. E-mail, Line, Google Meet 
๑๔ การทดสอบไคก าลงัสอง ๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้

เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การทดสอบ
ไคก าลงัสอง โดยยกตวัอย่าง
ประกอบ และมอบหมายใหส้บืคน้
เพิม่เตมิและท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๑๕ การหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปร 

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การหาค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดย
ยกตวัอย่างประกอบ และ
มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             

๑๖ การเขยีนรายงานผลการวจิยัและการ
น าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ช ้

๔ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom, 
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- บรรยาย และยกตวัอย่างประกอบ 

อ. สมฤด ีพงษ์เสนา             



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

- แสดงความคดิเหน็  
- ท ากจิกรรมกลุ่ม 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิ าหรบัการวจิยั 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของ
รายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูรสปัดาหท์ีป่ระเมนิและสดัสว่นของการประเมนิ) 
 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
๒.๑, ๒.๕, ๒.๖ - ทดสอบย่อย 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

แจง้ภายหลงั 
๘ 
๑๗ 

๑๐% 
๒๐% 
๓๐% 

๑.๑, ๓.๓, 
๔.๑,๔.๔,๕.๑,๕.๒, ๕.๓ 

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การสง่งานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๔๐% 

๑.๔,๔.๑ การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสีว่นร่วม อภปิราย เสนอความ
คดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

 
 
 
 
 
 

  



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
ธรีะดา ภญิโญ และอดศิยั โทวชิา (๒๕๕๐) สถิติส าหรบัการวิจยั. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนันทา. 
สมฤด ีพงษ์เสนา (๒๕๖๔). เอกสารประกอบการสอนสถิติส าหรบัการวิจยั.กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั

ราชภฎัสวนสนุันทา. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 เอกสารและโครงงาน 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑) กัลยา วานิชย์บัญชา (๒๕๔๖)  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ ข้อมูล . กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒) ชศูร ีวงศร์นัตะ. (๒๕๔๑) สถิติเพื่อการวิจยั. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๓) ธานินทร์ ศิลป์จารุ.(๒๕๔๘) การวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ : บรษิัท วี.

อนิเตอร ์พริน้ท.์ 
๔) บุญชม ศรสีะอาด. (๒๕๔๑) วิธีการทางสถิติส าหรบัการวิจยั. กรุงเทพฯ : สุวรียาสาสน์ 
๕) Glass,G.V.,and J.C Standley Statistical Method in Education and Psychology.Prentice – Hall Inc.,

๑๙๗๐. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา โดยพจิารณาจากแหล่งขอ้มลูต่อไปนี้ 
     - แบบประเมนิรายวชิา 
     - ขอ้เสนอแนะจากแบบส ารวจการเรยีนการสอนตามความคดิเหน็ของนักศกึษา 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
       ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

- การอภปิรายกลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- ผลการเรยีนของนักศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน 
  หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
     - ประชุมสมัมนาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ได้
จากการจากการสุม่นักศกึษามาพจิารณากบัผลการทดสอบ 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิ ขอ้ ๑ และขอ้ ๒ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุง
การสอนและรายละเอยีดวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
 

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



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๔ 

รายวชิา สถติสิ าหรบัการวจิยั สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


