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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
คณะ/สถาบัน :     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส และชื่อรายวิชา :  วป 511    สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์     
                                   RB 511   Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  
2. จ านวนหนว่ยกิต :     3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลักสูตร:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

ประเภทของวชิา: วิชาบังคับ 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา: ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
 อาจารย์ผู้สอน:  
   ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒัน ์    E-mail : Kanchana.Pattrawiwat@gmail.com 
   อ.ดร.ก่อเกียรติ์   มหาวีรชาตกิุล    E-mail : korkiat@g.swu.ac.th 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:  ภาคการศึกษา: ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564     ชั้นปีที่เรียน: ปี 1        
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite): ไม่ม ี
8. วัน เวลา และสถานทีเ่รียน :  วันอาทิตย์  เวลา 13.00-16.00 น.  ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Teams 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : วันที่ 3 มกราคม 2565 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 CLO1  เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม
ศาสตร ์ (สอดคล้องกับ ELO1 และ ELO2) 
 CLO2  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การแปลผล  และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล   (สอดคล้องกับ ELO3) 
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 CLO3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  (สอดคล้องกับ 
ELO3) 
 CLO4  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบในด้านคุณธรรม จริยธรรมของการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
(สอดคล้องกับ ELO3) 
 CLO5 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการน าเสนอข้อมูล  (สอดคล้องกับ ELO5) 
      

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา วป 511 สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม

ศาสตร์ I (มคอ.5)  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาจากแบบประเมิน 
ปค.003 และการให้นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ภายหลังเรียนแล้ว พบประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ ปรับวิธีการ
สอนโดยเน้นการเน้นฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและฝึกท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft 
Teams ตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธบิายรายวิชา 
สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห)์ 

0 30 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห)์ 

75 
(5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห)์ 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

วป 511 ✓ ✓ ✓  ✓ 
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4. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
              สัปดาหล์ะ 2 ชัว่โมง 
 ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์            ตามเวลานัดหมาย 
 อ.ดร.ก่อเกียรติ์   มหาวีรชาติกุล ตามเวลานัดหมาย 
 
 

   หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
 
 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผล 
CLO1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางพฤติกรรมศาสตร ์ (สอดคล้องกับ 
ELO1 และ ELO2) 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. อภิปราย (Discussion) 
3. แลกเปลี่ยนความคดิ 
(Think-Pair-Share) 

การสอบ แบบฝึกหัด และ
รายงานการวิพากย์  

CLO2  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การแปล
ผล  และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
(สอดคล้องกับ ELO3) 
 

1. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 

2. อภิปราย (Discussion) 
3. แลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

การสอบ และแบบฝึกหัด  

CLO3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สถิติ
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม  (สอดคล้องกับ ELO3) 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. อภิปราย (Discussion) 
3. กรณีศึกษา (Case study) 

การสอบ แบบฝึกหัด และ
รายงานการวิพากย ์

CLO4  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบ
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล (สอดคลอ้งกับ ELO3) 

1. การเป็นตัวแบบ 
2. กรณีศึกษา (Case study 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ตรวจสอบจากผลงานของ
นิสิต 

CLO5 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร การ
ถ่ายทอดข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการน าเสนอข้อมูล  
(สอดคล้องกับ ELO5) 

1. การเป็นตัวแบบ 
2. กรณีศึกษา 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
2. ตรวจสอบจากผลงานของ
นิสิต การน าเสนอ และอภิปราย
ในชั้นเรียน 
  

 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
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1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้การเรียน สอดคลอ้ง
กับ CLO 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน ารายวิชา 
ประเมินผลก่อนเรียน   

 4 ชี้แจง  อธิบาย และ
แสดงความคิดเห็น   

ประมวลรายวิชา 
 

ผศ.ดร.
กาญจนา 

2 
 

การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผศ.ดร.
กาญจนา 

3 
 

สถิติพื้นฐาน   1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams 

ผศ.ดร.
กาญจนา 

4 
 

สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย
ประชากร 1 กลุม่    

1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.ก่อ
เกียรติ ์      

5 
 

การวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 

1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.ก่อ
เกียรติ ์      

6 
 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทาง
เดียว 

1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.ก่อ
เกียรติ ์      

7 
 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า 

1,3 4 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.ก่อ
เกียรติ ์      

8-9 
 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสอง
ทาง  

1,3 8 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ
วิเคราะห์ข้อมูล และ
อภิปราย 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ 
Microsoft Teams /โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผศ.ดร.
กาญจนา 
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้การเรียน สอดคลอ้ง
กับ CLO 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

10 
 

สอบกลางภาค 

11-12 
 

-การวเิคราะห์
สหสัมพันธ์ 
-การวเิคราะห์ถดถอย 

1,3 8 ฝึกการวิเคราะห์และ
การรายงานผล 

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ Microsoft 

Teams /โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผศ.ดร.
กาญจนา 

13-14 
 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม  

1,3 8 บรรยาย และฝึกการ
วิเคราะห ์

หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ Microsoft 

Teams /โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผศ.ดร.
กาญจนา 

15 
 

สรุปบทเรียนและ
สะท้อนผลการเรียนรู ้

1,3,4,5 4 อภิปรายในชั้นเรียน หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ Microsoft 

Teams /โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล 

คณาจารย์ 

16 สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
จุดมุง่หมายรายวิชา 

วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน (การเข้าชั้นเรยีน 
การแสดงความคิดเห็น และ
แบบฝึกหัด) 

CLO1, CLO2, CLO3, CLO5 
  

การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน 
การประเมินจากแบบฝึกหัด 
การสังเกตในชัน้เรียน 

10% 

การสอบกลางภาค CLO1, CLO2, CLO3, CLO5 แบบทดสอบกลางภาค  30% 
การสอบปลายภาค แบบทดสอบปลายภาค  30% 
การสอบปฏิบัตกิาร แบบทดสอบ 10% 
รายงานวิพากย ์ CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, 

CLO5 

โดยพิจารณาจากความถูกต้องตาม
หลักการ การอา้งอิงเอกสารทาง
วิชาการ การน าเสนอเพื่อถ่ายทอดให้
ผูอ้ื่นได้เข้าใจ 

20% 
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รายละเอียดการท ารายงานวิพากย ์
 ให้นิสิตเลือกบทความวิจัยจากวารสารในประเทศ 1 เรื่องและต่างประเทศ 1 เรื่อง (วารสารที่ตีพิมพ์ที่
ได้รับการยอมรับ) ซึ่งตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี  เป็นเรื่องที่มีการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจ   โดยให้นิสิต
สรุปสาระส าคัญของบทความวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยโดยน าเสนอเป็นรายงาน  โดยสาระของรายงาน
ประกอบด้วย 

1)  ความส าคัญหรือปัญหาของงานวิจัยในวารสาร   
2)  งานวิจัยต้องการตอบค าถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบ้าง   
3) งานวิจัยใช้สถิติใดบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล  แนวคิดและสาระส าคัญพอสังเขปของสถิ ติที่ใช้  

พร้อมทั้งวิพากย์การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  (เช่น ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ , 
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์, การเสนอผลการวิเคราะห์  การสรุปผลการวิจัย ฯลฯ)   พร้อมยกเหตุผลทางวิชาการ
ประกอบ 

4)  การวิเคราะห์ทางสถิติที่น ามาใช้พบผลการวิจัยที่ส าคัญอะไรบ้าง  และถูกต้องหรือไม่ 
5) ประโยชน์หรือความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยที่ เลือกมา ทั้ งในแง่ของสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล  

กระบวนการวิจัย  และข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 
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หมวดที่  7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับ
ศักยภาพของนิสิตหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตกอ่นและหลังเรียน 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค
003) และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 
3. การปรับปรงุการสอน 
             ใช้ขอ้มูล ปค 003 และผลการทดสอบกลางภาค 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
              แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห ์
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
             ให้นิสิตรายงานผลการเรียนรู้เมือ่สิ้นสุดภาคการศึกษา พร้อมทั้งใช้ข้อมูลผลการทดสอบปลายภาค 
และการท าแบบฝึกหัด น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 


