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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 

 
Statistics for Research 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/5 อาจารย์ ชลดิา ตระกลูสุนทร 

กลุ่ม 59/6 อาจารย์ ชลดิา ตระกลูสุนทร 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ  

1.  อธิบายความหมายของงานวิจัย สถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติและความส าคัญของการใช้สถิติในงานวิจัย 

2.  อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทข้อมูล และเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับเรื่องที่สนใจได้ 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนสถิติพรรณนา และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติพรรณนาท่ีเหมาะสมได้ 

4.  หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มและประยุกต์ใช้ได้ 

5.  บอกความแตกต่างของสถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิงได้ 

6.  วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนสถิติอ้างอิง เช่นการประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้  

7.  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบไคสแควร์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ 

8.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิงได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          แนวคิดและความส าคัญของการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างแบบสอบถาม การน าเสนอข้อมลู
เบื้องต้น การตรวจสอบข้อมลูก่อนการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ สหสมัพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะหด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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3 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 

 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู้
เรื่องวชิาชีพครู  ความรู้ทั่วไป และ
ความรู้ด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครูอย่าง

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ลกึซึ้ง  3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การอภิปราย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎ ีประสบการณ์
ภาคปฏิบตัิและผลกระทบจากการ
ตัดสิน  

1. การอภิปราย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

    

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสาร
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง
คณิตศาสตร ์ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี
ผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน  พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนรู ้การวัด
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ
บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน
ช้ันเรียน  

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอน การประเมินผล การจัดการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู ้การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -  อธิบายภาพรวมและความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาในรายวิชา
ทั้งหมด  
-  ความส าคัญของสถิตเิพื่อ
การวิจัย 
-  วิธีการวัดและประเมินผล 
-  ข้อตกลงในการเรียน  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. กิจกรรม  

  1. Power 
Point  

    

2  -  ความหมาย,ความส าคญั
ของสถิติ 
-  ระเบียบวิธีทางสถิต ิ
-  ความหมาย/ประเภทของ
งานวิจัย 
-  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
-  ประเภทของข้อมูล และตัว
แปร 
-  การใช้โปรแกรม Excel  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
กลางภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3  -  เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล
ในส่วนสถิติพรรณนา 
  *  การแจกแจงความถี ่
  *  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 
  *  การกระจายของข้อมูล 
  *  สัดส่วน 
  *  การตรวจสอบข้อมูล 
  *  การใช้โปรแกรม Excel  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
กลางภาค  

4  -  ความหมายของความน่าจะ
เป็น 
-  วิธีการหาค่าความน่าจะเป็น 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

5  -  ความหมายของตัวแปรสุ่ม 
-  การแจกแจงแบบปกต ิ 
-  การแจกแจงแบบที   
-  การแจกแจงแบบไคส
แควร ์   
-  การแจกแจงแบบเอฟ   
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

6  -  ความหมาย และประเภท
ของการประมาณค่า 
-  การประมาณค่าเกีย่วกับ
ค่าเฉลี่ย 
-  การประมาณค่าเกีย่วกับ
สัดส่วน 
-  การใช้ โปรแกรม Excel 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. กิจกรรม  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
กลางภาค  

7  -  ความหมาย และขั้นตอน
การทดสอบสมมติฐาน 
-  การทดสอบสมมติฐาน

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลใน
ประชากร 1 กลุ่ม 
  

อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

2. Power 
Point  

2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
กลางภาค  

8  -  การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลใน
ประชากร 2 กลุ่ม 
-  การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความแปรปรวนของ
ข้อมูลใน
ประชากร 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม 
-  การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับสัดส่วนของสิ่งที่สนใจ
ใน
ประชากร 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม 
-  การใช้ โปรแกรม Excel  
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

9  -  ความหมาย และประเภท
ของการทดสอบไคสแควร ์
-  การทดสอบไคสแควร์
ส าหรับข้อมลูจ าแนกทาง
เดียว (การทดสอบภาวะสารูป
สนิทดี) 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

10  -  การทดสอบไคสแควร์
ส าหรับข้อมลูจ าแนกสอง
เดียว (การทดสอบความเป็น
อิสระ) 
-  สัมประสิทธ์ิตารางการณจ์ร 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

(Case)  น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  -  ความหมายของสหสัมพันธ์ 
-  วิธีการหาวัดความสมัพันธ์  
-  ประเภทของสหสัมพันธ์ 
-  สหสัมพันธ์เชิงเส้นอยา่ง
ง่าย  
-  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

12  -  ความหมายของการ
วิเคราะห์การถดถอย 
-  ประเภทของการวิเคราะห์
การถดถอย 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

13  -  ความหมายและหลักการ
ของการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวน 
-  การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

14  -  การเปรียบเทียบเชิงพหุ 3  0  1. การ   1. เอกสาร   1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

-  การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนสองทาง 
  

บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

15  สรุปงานกรณีศึกษาหรือการ
วิพากษ์งานวิจัย  

3  0  1. การ
อภิปราย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

      1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  ทุกสัปดาห ์ 5.00  5.00  

2  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

ทุกสัปดาห/์สัปดาห์
สุดท้าย  

10.00  10.00  

3  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ทุกสัปดาห ์ 5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค  สอบกลางภาค  40.00  40.00  

5  การสอบปลายภาค  สอบปลายภาค  40.00  40.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
ชลิดา  ตระกลูสุนทร. (2558). ต าราสถิติเพ่ือการวิจัย. 

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

 

 
หนังสือทุกเล่มที่มคี าว่า สถิติ อยู่ในช่ือหนังสือ  เช่น สถิติธุรกิจ  หลกัสถิต ิ สถิตเิพื่อการวิจัย  สถิติเบือ้งต้น  ความน่าจะเป็นและ
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สถิต ิ เป็นต้น 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

กัลยา  วานิชย์บัญชา.(2551). หลกัสถิต.ิ พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพ ฯ: ธรรมสาร. 
        . (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel. กรุงเทพ ฯ: สามลดา. 
        . (2552). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งท่ี 15. กรุงเทพ ฯ: ธรรมสาร. 
        . (2552). สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพ ฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ด ารง  ทิพย์โยธา. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 12.  พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพ ฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย.  
ธานินทร์  ศิลป์จาร.ุ (2548). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งท่ี 4.  

กรุงเทพ ฯ: วี. อินเตอร์ พรินท ์ 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.(2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 8.  

กรุงเทพ ฯ: จามจุรโีปรดักท์. 
ปราณ ี นิลกรณ์ และวรีานันท์  พงศาภักด.ี (2544). สถิติส าหรับการวิจัยทางการศึกษา.  

นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มัลลกา  บุนนาค. (2548). สถิติเพ่ือการวิจัยและการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 6.  
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ด้วยการท ากรณีศึกษา  

 



12/13 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
นักศึกษาประเมินในแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

 
4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 

 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

 

ในส่วนของงานกรณีศึกษาให้นักศกึษาด าเนินการดังนี้ 

1. ค้นหาบทความวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 

2. อ่านบทความและวิเคราะหเ์นื้อหาแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

   2.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

   2.2 วัตถุประสงค ์

   2.3 สมมติฐาน 

   2.4 วิธีด าเนินงานวิจัย 

         - ประชากร 

         - ตัวอย่าง วิธีการก าหนดจ านวนตัวอย่าง  วิธีการเลือกตัวอยา่ง 

         - วิธีการเก็บรวบรวทข้อมลู 

         - เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย คุณภาพเครื่องมือ 
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         - ข้อมูล และประเภทข้อมลู 

         - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

   2.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

   2.6 วิพากษ์งานวิจัย 

   2.7 น าเสนอผลงาน 

1
3
/
1
3
 


