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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา :
คณะ/สถาบัน :

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัส และชื่อรายวิชา : วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I
2. จานวนหน่ วยกิต : 3(2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (แบบ 2.2) (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี )
ประเภทของวิชา: วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
E-mail : numchai@g.swu.ac.th
อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวฒั น์
E-mail : jarun@swu.ac.th
อ.ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์
E-mail : piyarat@g.swu.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษา: ภาคปลาย ปี การศึกษา 2557 ชั้นปี ที่เรี ยน: ปี 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่ มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite): ไม่ มี
8. วัน เวลา และสถานทีเ่ รียน : วันจันทร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องเรี ยน 25-2106 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด : วันที่ 8 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลผล และเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
3. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือกใช้สถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงผลกระทบในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะการสื่ อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการนาเสนอข้อมูล
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้รายวิชามีเนื้ อหา และทักษะที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนเหมาะสมกับยุคสมัย และตอบสนองกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน จากผลการประเมินในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสถิติที่สาคัญที่ใช้ในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว และ
สองทาง การเปรี ยบเทียบรายคู่สาหรับอิทธิ พลหลักและปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม และ
การเปรี ยบเทียบรายคู่สาหรับค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
โดยฝึ กวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

สอนเสริ ม
0

ฝึ กปฏิบตั ิ
30

ศึกษาด้วยตนเอง
75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1 2 3 4
วป511
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1

2

3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

3

4

1

2

3

          



 









4. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
สั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง
อ.ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวฒั น์
อ.ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

ชัว่ โมงที่นดั หมาย
ชัว่ โมงที่นดั หมาย
ชัว่ โมงที่นดั หมาย

ตามเวลานัดหมาย
ตามเวลานัดหมาย
ตามเวลานัดหมาย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
(1) ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึก
ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
(2) ริ เริ่ มยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการ
ทบทวนและแก้ไข

วิธีการสอน
วิธีการประเมมิน
- อภิปรายผลกระทบต่อการ
-สังเกตพฤติกรรม
ละเมิดจริ ยธรรม
-สอบถามในชั้นเรี ยน
-ใช้กรณี ศึกษาชี้ให้เห็นผลกระทบ
กับบทบาทการแก้ปัญหา

2. ความรู้
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ หลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญของสาขาวิชา
(2) สามารถนาความรู้ที่มีมาประยุกต์ในการ ศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ

วิธีการสอน
-บรรยาย และสาธิตการวิเคราะห์
และแปลผล
- ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการประเมมิน
-สอบกลางภาค-ปลาย
ภาค และผลงานกลุ่ม

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
วิธีการสอน
วิธีการประเมมิน
(1) สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ -แบบฝึ กหัดวิเคราะห์ และแปลผล -ผลงานทาแบบฝึ กหัด
จัดการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
-อภิปรายการใช้สถิติ
-สอบถามในชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนหรื อยุง่ ยาก และ
ตัดสิ นใจดาเนินงานด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุ ง
ตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน

วิธีการสอน
- ฝึ กวิจารณ์งานวิจยั และให้ขอ
เสนอแนะ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
วิธีการสอน
เทคโนโลยี
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ - กรณี ศึกษางานวิจยั
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
- ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการประเมมิน
-การมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน
-การตรงต่อเวลา

วิธีการประเมมิน
- สอบถามในชั้นเรี ยน
- นาเสนอผลงานกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวข้ อการเรียน
แนะนาประมวลรายวิชา
ประเมินผลศักยภาพผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน
สถิติพ้นื ฐาน

จานวน
ชั่วโมง
3
3

-สถิติพ้นื ฐาน(ต่อ)
-ความรู ้พ้นื ฐานด้านจริ ยธรรม
ของการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
พื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว
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การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบสองทาง
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (ต่อ)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ้ า

3

-การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
-การวิเคราะห์ถดถอย
การวิเคราะห์ถดถอย (ต่อ)

3

3
3
3

3
3

3

กิจกรรม
การเรียน
ชี้แจง อธิ บาย
และแสดงความ
คิดเห็น
บรรยาย และ
อภิปราย
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์

สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้

ผู้สอน

-ประมวลรายวิชา
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor

คณาจารย์

บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์

-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor

คณาจารย์

บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
สอบกลางภาค
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์

-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor

คณาจารย์

-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor

คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์

คณาจารย์

5

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อการเรียน

13

การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม
การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม (ต่อ)
หัวข้อสถิติที่น่าสนใจ
(เลือกโดยนิสิต)
สรุ ปบทเรี ยนและสะท้อนผล
การเรี ยนรู้
เสนอรายงานกลุ่ม

14
15
16
17
18

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียน
3
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
3
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
3
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
3
อภิปรายในชั้น
เรี ยน
3
อภิปรายในชั้น
เรี ยน
สอบปลายภาค

สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้

ผู้สอน

-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์ เน็ต, A-Tutor
รายงานของนิสิต

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการ
สอน (การเข้าชั้นเรี ยน การ
แสดงความคิดเห็น และ
แบบฝึ กหัด)
การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
รายงานกลุ่ม

คุณธรรมจริ ยธรรมทักษะทางปั ญญา
ทักษะการสื่ อสาร
ความรู ้
ทักษะความสัมพันธ์
ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา และทักษะ
การสื่ อสาร
คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะ
ทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
และทักษะการสื่ อสาร

วิธีการประเมิน
การสังเกตเมื่ออภิปรายร่ วมกัน
การประเมินจากแบบฝึ กหัด
การสังเกตการเข้าชั้นเรี ยน
แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนอด้วย
ในชั้นเรี ยน โดยพิจารณาจากการ
อภิปราย การอ้างอิงเอกสารทาง
วิชาการ การเรี ยบเรี ยงเนื้อหาสาระ
และการถ่ายทอดความรู ้และ
สารสนเทศแก่ผอู ้ ่าน
และการประเมินเล่มรายงาน

สัดส่ วนของ
การประเมินผล
20%

60%
20%
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รายละเอียดการทารายงานกลุ่ม
ให้ นิสิ ตเลื อกอ่ านงานวิจยั จากวารสารต่ างประเทศ 1 เรื่ อง (วารสารที่ ตีพิ ม พ์จากต่ างประเทศ) ซึ่ งตีพิ มพ์
มาแล้วไม่ เกิ น 5 ปี เป็ นเรื่ อ งที่ มี ก ารใช้ส ถิ ติ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ น่ าสนใจและเป็ นเรื่ อ งที่ ค ณะผู ้ส อนเห็ น ชอบให้
ดาเนิ นการได้ (นิ สิตต้องเสนอชื่ อเรื่ องและงานวิจยั ให้คณะผูส้ อนพิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการเรี ยน) แล้วทา
รายงานเพื่อเสนอในชั้นเรี ยน โดยสาระของรายงานประกอบด้วย
1) ความสาคัญหรื อปั ญหาของงานวิจยั ในวารสาร
2) งานวิจยั ต้องการตอบคาถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบ้าง
3) งานวิจยั ใช้สถิติใดบ้างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิดและสาระสาคัญพอสังเขปของสถิติที่ใช้ พร้อมทั้ง
วิจารณ์การใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ (เช่นข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ ,
ข้อมูลที่ใช้วเิ คราะห์, การเสนอผลการวิเคราะห์ ฯลฯ) พร้อมยกเหตุผลทางวิชาการประกอบ
4) การวิเคราะห์ทางสถิติที่นามาใช้พบผลการวิจยั ที่สาคัญอะไรบ้าง และถูกต้องหรื อไม่
5) ประโยชน์หรื อความรู้ที่ได้จากงานวิจยั ที่เลือกมา ทั้งในแง่ของสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการวิจยั
และข้อเสนอแนะการวิจยั ต่อไป
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2543). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ ข้อมูล. กรุ งเทพ ฯ :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูศรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นัยพัฒน์. (2551). แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพืน้ ฐานและ
วิธีการ. กรุ งเทพ ฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551). หลักการและวิธีอ่านผลในตารางเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe.
ในหลักสูตรฝึ กอบรมการวิจยั ขั้นสูงแบบบูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เล่ม 2. โครงการวิจยั แม่บท:
การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย.
ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2548). การวิเคราะห์ การถดถอย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นราทิพย์ จัน่ สกุล. (2552). แผนแบบการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยโปรแกรม R. กรุ งเทพ ฯ :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผจงจิต อินทสุวรรณ. (2539). แบบแผนเชิ งสถิติของการทดลอง. กรุ งเทพ ฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. (2551). สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ . กรุ งเทพ ฯ :
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุ งเทพ ฯ : สุวรี ิ ยาสาส์น.
ศิริชยั กาญจนวาสี . (2545). สถิติประยุกต์ สาหรั บการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพ ฯ :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (จาเป็ นต้ องศึกษาเพิม่ เติม)
สุวมิ ล ว่องวาณิ ช. (บรรณาธิการ). (2540). 108 คาถามการวิจัย การวัดและประเมิน สถิติ. กรุ งเทพ ฯ
: สมาคมวิจยั สังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย.
อุทุมพร จามรมาน. (2531). คู่มือการเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสังคมศาสตร์
เล่มที่ 5. กรุ งเทพ ฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา (ควรศึกษาเพิม่ เติม)
Andy, Field., Jeremy, Miles. & Zoe, Field. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications.
Argyrous George. (2005). Statistics for Research with a Guide to SPSS. 2nd ed. London : Sage Publications.
Bluman, G. A. (2004). Elementary Statistics : A Step by Step Approach. 5th ed. New
York : McGraw Hill Higher Education.
Howell, D. C. (2007). Statistical Methods for Psychology. 6th ed. Belmont: Thomson Wadswoth.
Stevens, J. (1999). Intermediate Statistics: A Modern Approach. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Walsh, A. (1990). Statistics for the Social Sciences With Computer Applications.
New York: Harper & Row.
Welkowitz, J., Ewen, B. R. & Cohen, J. (2000). Introduction Statistics for the
Behavioral Sciences. 5th ed. New York : Harcourt Brace College Publishers.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูส้ อนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาจากการเปรี ยบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรี ยนกับศักยภาพ
ของนิสิตหลังเรี ยนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อนและหลังเรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผูส้ อนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน (แบบ มศว ปค.003)
และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
ใช้ขอ้ มูล ป.ค.003 และผลการทดสอบกลางภาค
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
แบบฝึ กหัดการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลการวิเคราะห์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
ให้นิสิตรายงานผลการเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา พร้อมทั้งใช้ขอ้ มูลผลการทดสอบปลายภาค และการ
ทาแบบฝึ กหัด นามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

