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ครูผู้สอน นายบุญเสริฐ จันทร์ทนิ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูล แผนการเลือกตวัอยา่ง การก าหนดขนาดตวัอยา่ง การวเิคราะห์ขอ้มูล

และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่ายศึกษาการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากร 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจยัเดียว การเปรียบเทียบเชิงซอ้น และการทดสอบขอ้มูลท่ีอยูรู่ปของ

ความถ่ีเพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิกค านวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบ่วนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 

และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน

อยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยจดั

ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เขา้ใจและสามารถเลือกใชแ้ผนการเลือกตวัอยา่งได้ 

2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูลได้ 

3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งขอ้มูลได ้

4. สามารถพยากรณ์ค่าตวัแปรตามเม่ือก าหนดค่าตวัแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้ 

5. เขา้ใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของ 

ประชากรได ้

6. สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากรเดียว และค่าเฉล่ียของสอง 

ประชากรได ้

7. เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของการวเิคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวเิคราะห์  

ความแปรปรวนแบบมีปัจจยัเดียวได้ 



8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียหลาย ๆ คู่ได ้

9. สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของความถ่ี โดยใชก้ารทดสอบ 

ไคสแควร์ได ้

10. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐาน 

เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย 

 



3. การก าหนดสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการสอน/กจิกรรม  

สปัดาห์ที่ 1  1-2 แผนการเลอืกตวัอยา่ง เข้าใจและสามารถเลอืกใช้แผนการเลอืก
ตวัอยา่งได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 2 3-4 แผนภาพการกระจายแสดงความสมัพนัธ์เชิงฟังก์ชนัระหวา่ง
ข้อมลู 

สามารถเขียนแผนภาพการกระจาย
แสดงความสมัพนัธ์เชิงฟังก์ชนัระหวา่ง
ข้อมลูได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 3 5 แผนภาพการกระจายแสดงความสมัพนัธ์เชิงฟังก์ชนัระหวา่ง
ข้อมลู 

สามารถเขียนแผนภาพการกระจาย
แสดงความสมัพนัธ์เชิงฟังก์ชนัระหวา่ง
ข้อมลูได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 3 6 1. ประมาณคา่พารามิเตอร์ของสมการถดถอย 

2. สร้างสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 

สามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ของ
สมการถดถอยและสร้างสมการถดถอย
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 4 7-8 1. ประมาณคา่พารามิเตอร์ของสมการถดถอย 

2. สร้างสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 

สามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ของ
สมการถดถอยและสร้างสมการถดถอย
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 



สัปดาห์ที่ คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการสอน/กจิกรรม  

สปัดาห์ที่ 5 9 1. การประมาณคา่พารามิเตอร์ของสมการถดถอย 

2. สร้างสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 

สามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ของ
สมการถดถอยและสร้างสมการถดถอย
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 5 10 พยากรณ์คา่ตวัแปรตามเมื่อก าหนดคา่ตวัแปรอิสระ จาก
สมการถดถอย 

สามารถพยากรณ์คา่ตวัแปรตามเมื่อ
ก าหนดคา่ตวัแปรอิสระ จากสมการ
ถดถอยได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 6 11-12 พยากรณ์คา่ตวัแปรตามเมื่อก าหนดคา่ตวัแปรอิสระ จาก
สมการถดถอย 

สามารถพยากรณ์คา่ตวัแปรตามเมื่อ
ก าหนดคา่ตวัแปรอิสระ จากสมการ
ถดถอยได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 7 13-14 สมมติฐานทางสถิต ิ เข้าใจความหมายของสมมติฐานทาง
สถิติ สามารถตัง้สมมติฐานเก่ียวกบั
คา่เฉลีย่ของประชากรได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 8 15 สมมติฐานทางสถิต ิ เข้าใจความหมายของสมมติฐานทาง
สถิติ สามารถตัง้สมมติฐานเก่ียวกบั
คา่เฉลีย่ของประชากรได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 8 16 1. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของประชากรเดียว 

2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของสองประชากร 

สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
คา่เฉลีย่ของประชากรเดียว และคา่เฉลีย่
ของสองประชากรได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 



สัปดาห์ที่ คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการสอน/กจิกรรม  

สปัดาห์ที่ 9 17-18 1. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของประชากรเดียว 

2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของสองประชากร 

สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
คา่เฉลีย่ของประชากรเดียว และคา่เฉลีย่
ของสองประชากรได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 10  19 1. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของประชากรเดียว 

2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของสองประชากร 

สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
คา่เฉลีย่ของประชากรเดียว และคา่เฉลีย่
ของสองประชากรได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 10 20 ความแปรปรวน เข้าใจวตัถปุระสงค์และหลกัการของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจยั
เดียวได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 11 21-22 ความแปรปรวน เข้าใจวตัถปุระสงค์และหลกัการของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจยั
เดียวได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 12 23 ความแปรปรวน เข้าใจวตัถปุระสงค์และหลกัการของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจยั
เดียวได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 



สัปดาห์ที่ คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการสอน/กจิกรรม  

สปัดาห์ที่ 12 24 คา่เฉลีย่หลาย ๆ คู ่ สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหวา่งคา่เฉลีย่หลาย ๆ คูไ่ด้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 13 25 คา่เฉลีย่หลาย ๆ คู ่ สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหวา่งคา่เฉลีย่หลาย ๆ คูไ่ด้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 13 26 

 

การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับ
ข้อมลูที่อยูใ่นรูปของความถ่ี โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 14 27-28 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับ
ข้อมลูที่อยูใ่นรูปของความถ่ี โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ได้ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 15 29-30 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ใน
การทดสอบสมมติฐาน 

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 

สปัดาห์ที่ 16 31-32 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ใน
การทดสอบสมมติฐาน 

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ 

บรรยาย สาธิต ท า
กิจกรรม  ใช้โปรแกรม
ค านวณ 

เอกสารประกอบการสอน 



 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน  
 การสอนรายวชิา ค30222 สถิติเพื่อการวจิยัเบ้ืองตน้ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

4.1 ประเมินจากแบบฝึกหดั       30 คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : จิตพิสัย   10 คะแนน  
 4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค     30 คะแนน  
 4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค     30 คะแนน  
         รวม 100 คะแนน  

4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด การเสนอผลงาน และรายงานการทดลอง (30 คะแนน) 
รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่

มอบหมาย 

สัปดาห์ที่
ส่งงาน 

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ 

คะแนน 

รายงานการศึกษาการใชส้ถิติ
ส าหรับงานวจิยั 1 เร่ือง 

รายงาน 

สอบปากเปล่า 

2 16 5 ชัว่โมง 30 

      

      

เวลาทัง้หมดทีใช้ในการท าแบบทดสอบยอ่ยและเตรียมน าเสนอผลงาน   

รวมคะแนนทัง้หมด 30 

หมายเหตุ 1. เวลาท่ีนกัเรียนควรใช ้หมายถึง เวลาท่ีครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการท างานหรือการบา้นช้ิน

นั้นๆ นกัเรียนควรใชเ้วลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดงักล่าว ครูไดพ้ิจารณาจากความยาก คามซบัซอ้น 

และปริมาณของงานหรือการบา้นช้ินนั้น ๆ  

  2. อาจมีการแบ่งยอ่ย งาน กิจกรรม หรือการท าแบบทดสอบ ในแต่ละหวัขอ้ตามความ

เหมาะสมโดยคะแนนรวมจะเป็นไปตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นตาราง 

 

 

 

 

 



4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพสัิย ( 10 คะแนน ) 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนรายวชิา ค30222 สถิติเพื่อการวจิยัเบ้ืองตน้ ประจ าภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ไดก้  าหนดหวัขอ้การประเมินไดด้งัแสดงในตารางขา้งล่าง 

หวัขอ้การประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

ตอ้งปรับปรุง 

(1) 

1. การตรงต่อเวลา      

2. การรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน      

3. การใชอุ้ปกรณ์อยา่งถูกตอ้งและการดูแลรักษา      

4.การกแสดงความคิดเห็นและการตั้งค  าถาม      

5. การกระตือรือร้น(Active)ในการท างาน      

6.การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น      

7. ไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น      

8. ท างานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด      

9. การแต่งการถูกตอ้งตามกฎระเบียบ      

10. ความสุภาพทั้งกายและวาจา      

 4.3 การประเมินผลจาการสอบกลางภาค (30 คะแนน)  

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบกลางภาค ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. เขา้ใจและสามารถเลือกใชแ้ผนการเลือก 
ตวัอยา่งได ้

2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดง 
ความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูลได ้

3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของ 
สมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดง

อตันยั 15 ขอ้ 30 



หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบกลางภาค ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลได ้

4. สามารถพยากรณ์ค่าตวัแปรตามเม่ือ 
ก าหนดค่าตวัแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้ 

5. เขา้ใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ  
สามารถตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากรได ้

รวม อตันยั 15 ขอ้ 30 

 

4.4 การประเมินผลจาการสอบปลายภาค (30 คะแนน) 

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั 
ค่าเฉล่ียของประชากรเดียว และค่าเฉล่ียของสอง
ประชากรได ้

2. เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของการ 
วเิคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบมีปัจจยัเดียวได้ 

3. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหวา่งค่าเฉล่ียหลาย ๆ คู่ได ้

4. สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูล 
ท่ีอยูใ่นรูปของความถ่ี โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ได้ 

5. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  
และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย 

อตันยั 15 ขอ้ 30 

รวม อตันยั 15 ขอ้ 30 

 
 


