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รายวชิา  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถติิและวจัิย 
Programming Application for Statistics and Research 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ     

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)   4123601  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวิจยั 
    (ช่ือวิชาภาษาองักฤษ)   Programming Application for Statistics and Research 
2. จํานวนหน่วยกติ 
  หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  ครุศาสตรบณัฑิต 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิฃาเฉพาะดา้น(วิชาเลือก) 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
  อาจารยช์ลิดา  ตระกลูสุนทร 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยช์ลิดา  ตระกลูสุนทร 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557   ชั้นปีท่ี  4 หมู่เรียน 54/26  54/26  54/25 และ 54/29 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานทีเ่รียน 
 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ sc 104  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี................... เดือน .......................................... พ.ศ.  ................................................ 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
หลงัจากท่ีเรียนรายวิชาน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  

1. เตรียมขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
2. อธิบายและเลือกวิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัได ้
3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้
4. อธิบายผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้
5. เขียนรายงานผลงานวิจยัได ้

 
2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 - 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คาํอธิบายรายวชิา 

การคาํนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัค่าร้อยละ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง   
การวดัการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวดั
ความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่ และเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัสาํเร็จรูป 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ฝึกปฏิบติัดว้ยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจริง 
32 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   



มคอ.3 

 3 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1. มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสงัคม 
2. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2  วธีิการสอน 
1. กาํหนดกฎเกณฑใ์นการเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั  ตรงต่อ

เวลา รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
2. กาํหนดให้มีการลงมือปฏิบติัจริงในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตาม

จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินการมีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 

2. ประเมินการทาํงานเป็นรายบุคคลโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
3. ประเมินจากจาํนวนนกัศึกษา และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

2  ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่าง
กวา้งขวางเป็นระบบ 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม
กบัการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. สามารถติดตามการพฒันาทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาและงานวิจยั อยา่งต่อเน่ือง 
4. สามารถพฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 
5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 วธีิการสอน 
1. ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์าง

ปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

2. จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยลงมือปฏิบติัจริง และศึกษาจากงานวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ศึกษา 
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2.3 วธีิการประเมินผล  
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
1. การทดสอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ 
4. ประเมินจากการนพเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1. คิดอยา่งเป็นระบบ และมีเหตุผล 
2. สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการปฏิบติังาน

ประจาํ หรือหาแนวทางใหม่ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3.2  วธีิการสอน 

1.ประยกุตก์ารสอนโดยใหน้กัศึกษาทาํกรณีศึกษา 
2. ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

3.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินจากการนาํเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบ 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
1. สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

4.2  วธีิการสอน 
ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นหรือตอ้งคน้ควา้

หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ  

4.3  วธีิการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของ
ขอ้มูล 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1. สามารถศึกษา และทาํความเขา้ใจในประเดน็ปัญหา 
2. สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม

ในการคน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
3. สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล การแปลความ และนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดูและการเขียน 

5.2  วธีิการสอน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และ

นําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

5.3 วธีิการประเมินผล  
1. ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบัการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความ และ นาํเสนอ
ขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 

2 .การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชข้อ้สอบ การทาํรายงานกรณี และการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อเนือ้หา จํานวน 

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ ชิ้นงาน/ 

วธิีการประเมนิ 

1 -  อธิบายภาพรวมและความต่อเนื่องของ
เนื้อหาในรายวชิาทั้งหมด 
-  ความสาํคญัสถิติในงานวจิยั และการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

4 -  นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายถึงความสาํคญัของสถิติ  งานวจิยั  การ
การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
แนวการสอน 

 

2 -  ความหมาย ความสาํคญัและประโยชน์ ของ
สถิติ  งานวจิยั  โปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  ระเบียบวธิีทางสถิติ 
-  ประเภทของขอ้มูล  

-  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
-  ลกัษณะเบื้องตน้ของโปรแกรมสาํเร็จรูป 

4 -  ร่วมอภิปรายความหมายและความสาํคญัของสถิติ  งานวจิยั  
โปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  ร่วมกนัยกตวัอยา่ง 
-  นกัศึกษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง 
บทนาํ 
-  กรณีศึกษาตวัอยา่ง 
-  แบบสอบถาม 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 

3 - 5  -  การเตรียมขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์ 
-  การสร้างแฟ้มขอ้มูล 

-  การปรับปรุงขอ้มูล 
-  การสร้างแฟ้มขอ้มูล และปรับปรุงขอ้มูล 
-  การวดัความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

12 -  สาธิตการเตรียมขอ้มูลและสร้างแฟ้มขอ้มูล 
-  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาลงรหสัเพื่อเตรียมขอ้มูล
สาํหรับการวเิคราะห์และสร้างแฟ้มขอ้มูล 
-  สาธิตการปรับปรุงขอ้มูล 
-  นกัศึกษาปรับปรุงขอ้มูลและหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
การเตรียมขอ้มูล 
-  ขอ้มูลดิบจากแบบสอบถาม 

-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเนือ้หา จํานวน 
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ ชิ้นงาน/ 
วธิีการประเมนิ 

6 - 7  -  เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนสถิติ
พรรณนา 
-  การตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์สถิติ
อา้งอิง 
-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

8 -  ร่วมอภิปรายความแตกต่าง และความเหมาะสมของเทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละเทคนิค 
-  ใหน้กัศึกษาคาํนวณค่าสถิติและตรวจสอบขอ้มูลจากขอ้มูลที่เกบ็
รวบรวม 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
สถิติพรรณนา 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

8 สอบกลางภาค     

9 -  ความหมายและประเภทของการประมาณค่า 
-  การประมาณค่าเกี่ยวกบัค่าเฉลี่ย 
-  การประมาณค่าเกี่ยวกบัสัดส่วน 

-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

4 -  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาทาํการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจค่า 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
การประมาณค่า 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

10-12  
 

-  ความหมายและขั้นตอนของการทดสอบ
สมมติฐาน 
-  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัค่าเฉลี่ย  
-  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัความ
แปรปรวน 
-  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัสัดส่วน 

-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

12 -  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาทาํการทดสอบสมมติฐานที่
นกัศึกษาตั้งขึ้นเอง 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
ทดสอบสมมติฐาน 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 



มคอ.3 

 8 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเนือ้หา จํานวน 
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ ชิ้นงาน/ 
วธิีการประเมนิ 

13-14  -  ความหมายของการวเิคราะห์ความ
แปรปรวน 
-  ประเภทของการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

-  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
-  การวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 
-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

8 -  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์ความแปรปรวน 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่องกา
วเิคราะห์ความแปรปรวน 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

15 -  ความหมายของการวดัความสัมพนัธ์ 
-  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย 
-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

4 -  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาหาค่าความสัมพนัธ์ 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่อง
สหสัมพนัธ์ 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

16 -  ความหมายของการทดสอบไคสแควร์ 
-  ประเภทของการทดสอบไคสแควร์ 

-   การทดสอบความเป็นอิสระ  
-  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
-  การแปลผลลพัธ์ และการเขียนรายงาน 

4 -  นกัศึกษานาํขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาทาํการทดสอบไคสแควร์ 
-  นกัศึกษานาํผลลพัธ์ที่ไดม้าเขียนรายงาน 

-  บรรยายดว้ย Power Point เรื่องไค
แควร์ 
-  โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

17 สอบปลายภาค     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
  -  สอบกลางภาค (สอบ+ปฏิบติั) 9 40 
  -  สอบปลายภาค (สอบ+ปฏิบติั) 17 40 
2 การเขา้ชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การแต่ง

กาย การมีส่วนร่วมในการเรียน และความ
ตั้งใจในการเรียน 

ตลอดเทอม 10 

3 กรณีศึกษา 16 10 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 การประเมินผล ใชว้ิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

ค่าระดับคะแนน 

ค่าเร่ิมต้น ค่าส้ินสุด เกรด 

80.0 100.0 A 

75.0 79.9 B+ 

70.0 74.9 B 

65.0 69.9 C+ 

60.0 64.9 C 

55.0 59.9 D+ 

40.0 54.9 D 

0.1 39.9 E 
หมายเหตุ  

1  . ขอ้สอบอตันัย  ตรวจขอ้สอบตามขั้นตอนการทาํดังน้ีการเลือกใช้สูตร การอ่านผลลพัธ์จาก
โปรแกรมสาํเร็จรูป  และการสรุป/แปลผล/ตอบคาํถาม 

2   . คะแนนจิตพิสัยประกอบดว้ยคะแนน 4 ส่วนคือ การแต่งกาย การมาเรียน การส่งงาน และความ
ตั้งใจ 

3   . กรณีศึกษาเป็นงานท่ีทาํตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียน ตรวจกรณีศึกษาตาม
ขั้นตอนท่ีใหน้กัศึกษาทาํในแต่ละสปัดาห์ หากถึงวนักาํหนดส่งแลว้ไม่ส่งจะไดค้ะแนนกรณีศึกษาเป็น ศูนย ์
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 

ชลิดา  ตระกลูสุนทร. (2557).  เอกสารประกอบการสอนเร่ืองโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย. 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2552).  การใช้ SPSS for Windows ในการวเิคราะห์ข้อมูล. พิมพค์ร้ังท่ี 15. 
กรุงเทพฯ:โรงพิมพธ์รรมสาร. 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.(2551).  หลกัสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพธ์รรมสาร. 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2552). การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย Excel.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสามลดา. 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2552). สถิติสําหรับงานวจัิย. กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2548). การวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตด้ิวย SPSS.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  

กรุงเทพฯ:บริษทั วี .อินเตอร์ พรินท ์จาํกดั  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนงัสือทุกเล่มท่ีมีคาํวา่ สถิติ อยูใ่นช่ือหนงัสือ  เช่น สถิติธุรกิจ  หลกัสถิติ  สถิติเพื่อการวิจยั  สถิติ
เบ้ืองตน้  ความน่าจะเป็นและสถิติ  เป็นตน้ 

 
หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีท่ีจดัทาํโดยนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

-  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
-  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
-  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
-  ผลการสอบ 
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3.  การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
-  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
-  การวิจยัในและนอกชั้นเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ

เรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
-  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหา

ท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย ์


