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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา  MPS5601   รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

สาขาวิชา รัฐศาสตร์   วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   MPS5601 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Statistics for Educational Research 

 

๒. จำนวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑   หลักสูตร     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา   วิชาบังคับ 
 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กลุาชัย 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  / E – Mail: waiphot.ku@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๖.๑  ภาคการศึกษาที่    1/2564 
๖.๒  จำนวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ 30 คน 
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …............................................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …............................................................... 
 

๙. สถานที่เรียน    วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่  1 กรกฎาคม 2564 
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11. รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยและการ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์งานวิจัย 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย 
 ๒. สามารถนำหลักการของหลักการของสถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัยไปใช้ในการวิจัยและตอบสมมติฐานของงานวิจัยได ้
 ๓. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของสถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป นำเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ อ่านและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ได้ 
 ๔. สามารถเลือกใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยไดเ้หมาะสมกับปัญหาวิจัย 
 ๕. สามารถวิพากษ์ สรุปองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑. เพื่อทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
 ๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยเน้นระเบียบวิธี
วิจัยและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์งานวิจัย 
  (ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) Study methods of statistical analysis of data; the use of descriptive statistics; 
inferential statistics for hypothesis testing focusing on research methodology and the use of computer 
programs in processing and analyzing research data. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของ 
นักศึกษาท้ังเป็นกลุ่ม 
เรียนและเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น 4 อาคาร 37  (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข 081 939 1094  (14 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   waiphot.ku@ssru.ac.th (นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ 
 ตลอดทุกช่วงเวลา) 
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๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  Line (นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผ่าน Line ได ้
 ตลอดทุกช่วงเวลา) 
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)......................... 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ

ความสำคัญ 
 (๔) เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

โดยรวม 
⚫(๗) เคารพและยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
 (๒) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
 (๓) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (๔) มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น ผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
 (๕) การเป็นแบบอย่างทีด่ีของอาจารย์ 
๑.๓   วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม
กิจกรรม 

(๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย 
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในด้านเนื้อหาสาระ หลักการและ
ทฤษฎีในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

⚫ (๒) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย 
(๓) มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางด้านการวิจัย อย่างต่อเนื่อง 
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๒.๒  วิธีการสอน 

 (๑) ความรู้ กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีแ ละการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังจากการเรียนรู้ กรอบแนวคิดการ
เชื่อมโยงความรู้ 
 (๒) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 (๓) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
 (๔) การศึกษาค้นคว้าการทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

๒.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) นักศึกษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
(๒) ประเมินจากโครงงานและการวิจัยที่นำเสนอ 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    (๑) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
    (๒) สามารถสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
    (๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) ความรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้การเชื่อมโยงความรู้ 
(๒) การอภิปรายกลุ่ม 
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขั้นตอน 
(๒) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญา ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกทีเ่ป็นรูปธรรม 

ในหลายรูปแบบแนวคิดทฤษฎี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้วินิจฉัยเกี่ยวกับผลทางการเมืองไทยที่เกิดข้ึนได้ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม    
ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
  (๓) สามารถแก้ไขปัญหาทีมี่ความซับซ้อน 
  (๔) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
  (๕) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง 
  (๖) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (๗) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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 ๔.๒ วิธีการสอน 
 (๑) จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 (๒) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่บรรลุสู่เป้าหมายร่วมกันและประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม   
ต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานทีเ่ก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (๒) ผู้เรียนสามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกตต์่อปัญหาทีเ่กีย่วข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นำเสนออย่างเหมาะสม 
 (๔) ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองสถานการณ์เสมือนจริง และ

นำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายสถานการณ์และการศึกษา
ค้นคว้าในการทำโครงการแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปรายกรณศีึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 1. แนะนำรายละเอียดของวิชา 
2. ระดับการวัดของตัวแปร 
3. แนวทางการเลือกใช้สถิติ 

3 - อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. ค่าเฉลี่ย 
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3 - อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. ไคสแควร์ (Chi-square) 

 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

4 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
2. t-Test 

 
 

 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

5 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
3. One-way ANOVA  

 
 
 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

6 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
4. สหสัมพันธ์ (Correlation) 
 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

7 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
5. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 
 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

8 สอบกลางภาค 3 - ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 
 

9 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
6. การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น 

(Hierarchical Regression Analysis) 
 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

10 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
7. การวิเคราะห์จำแนกประเภท 

(Discriminant Analysis) 
 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักทีส่ำคัญ  
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

11 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
11. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักทีส่ำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

12 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

(Confirmatory Factor Analysis)  คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ไวพจน์ กุลาชัย 
 

14 การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางด้าน
รัฐศาสตร์ 

3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยาย 
 เนื้อหาหลักที่สำคัญ 
- กรณศีึกษา 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 
 

15 สรุปเนื้อหา 3 ให้คำปรึกษาและสรุปเนื้อหา
ก่อนสอบ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 

16 สอบปลายภาค 3 - ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์ กุลาชัย 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

ตลอดการเรียน คะแนนระหว่างภาค ๖๐ คะแนน   
-การเข้าชั้นเรียน 1-15 10% 
-กิจกรรมกลุ่ม 14-15 20% 
-สอบกลางภาค 8 30% 
สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน  16 ๔๐% 

รวม 100% 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (2010). Multivariate dataanalysis. 7th 
Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ   

(๑)   กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2542). การวิเคราะห์สถิต:ิ สถิติเพ่ือการตัดสินใจ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

(๒) ธีระ กุลสวัสดิ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชา 67537459 สถิติสำหรับนักบริหาร. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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(๓) เกรแฮม, เอเลน. (2558). สถิติ เล่มเดียวจบ. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 
(๔) โคจมิะ, ฮิโรบูกิ. (2559). สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 
(๕) ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์. (2560). หลักสถิติเบื้องต้น. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์. 
(๖) พงศ์มนัส บุศยประทีป. (2559). สถิติง่ายๆ ใช้ได้ทุกงาน. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.  
(๗) สิริพร สังข์ทอง. (2555). หลักสถิติเบื้องต้น. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา. 
(๘) สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. (2542). คณิตศาสตร์และสถิติ (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(9) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2548). การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ  -ไม่มี- 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในด้าน

ปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินจากการ
ทดสอบย่อยว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใดความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัย 
๓. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วนำข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อ
เพ่ือให้ นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากผลการทดสอบย่อย ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนว่าสามารถทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้หรือไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนแต่ละภาค และประชุมระหว่างผู้สอนที่ต้องสอนร่วมกันใน
รายวิชาเดียวกัน เพ่ือเตรียมงานและตกลงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนการสอนเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าใจ
ตรงกัน นอกจากนั้น ยังได้ประชุมหลังการสอนเพ่ือบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนทั้งนี้เพ่ือวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการสอนสำหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

กระทำโดยนำข้อมูลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกภาคเรียน 
ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการ
สอน เพ่ือหาข้อบกพร่องที่จะนำไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำเค้าโครงการเรียน การจัดเอกสารประกอบการสอน การจัด
ผู้สอน วิธีสอนและการวัดผล รวมตลอดถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนและนักศึกษา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 


