รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. )
รายวิชา
สถิติเบืองต้นและการวิจัย
ชื อสถาบันอุดมศึ กษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที

ข้อมูลทัวไป

. รหัสและชื อรายวิชา
สถิติเบืองต้นและการวิจยั

(Basic statistics and Research)

. จํานวนหน่ วยกิต
.
.

.
.
.
.
.

หน่วยกิต ( - - )
หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
. อาจารย์สอน
อาจารย์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษา/ชันปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที ชันปี ที
รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisites) (ถ้ ามี)
รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co- requisites) (ถ้ ามี)
สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันทีจัดทําปรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครังล่ าสุ ด
กันยายน พ.ศ.

1

หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
. จุดหมายของรายวิชา
. เพือให้นิสิตรู ้หลักพืนฐาน การใช้เหตุผลและวิธีการทางสถิติและการวิจยั
. เพือให้นิสิตรู ้จกั ข้อมูล ประเภทข้อมูล การาจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
. เพือให้นิสิตรู ้จกั การแจกแจงความถี การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
. เพือให้นิสิตรู ้จกั การคํานวณหาส่ วนเบียงเบน ความแปรปรวน การกระจายปกติ ความเบ้ และความน่าจะเป็ น
. เพือให้นิสิตรู ้จกั หาค่าสถิติ Z F และ T การทดสอบสมมุติฐาน ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
. เพือให้นิสิตรู ้จกั การวิจยั ประเภทของการวิจยั ขันตอนการวิจยั รู ปแบบการวิจยั โครงร่ างการวิจยั และการเขียน
รายงานการวิจยั
. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุงรายวิชา
เพือให้นิสิตมีความรู ้ความสามารถทางสถิติ และการวิจยั สามารถนําความรู้ทางสถิติ และการวิจยั มาใช้ในการศึกษา
ในวิชาต่าง ๆ และในชี วิตประจําวัน
หมวดที ลักษณะและการดําเนินการ
. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็ น ค่าสถิติ Z T และ F
ประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจยั ลักษณะและประเภทการวิจยั ขันตอนการวิจยั รู ปแบบการ
วิจยั การเขี ยนโครงร่ างการวิจยั และการเขียนรายงานผลการวิจยั
. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ชัวโมง/สัปดาห์

สอนเสริม
12

การฝึ กปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
8

ชัวโมง/สัปดาห์

. จํานวนชัวโมงต่อสั ปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึ กษาเป็ นรายบุคคล
- ชัวโมง/สัปดาห์
- ความรู้พืนฐานทางสถิติและการวิจยั การนําความรู ้ทางสถิติ และการวิจยั ไปใช้ในการศึ กษา และในชี วติ ประจําวัน

2

หมวดที การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม และจริยธรรมทีต้องพัฒนา
) การปลูกฝัง ความมีนิสัย ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมันตังในใจการเรี ยนรู้ ความซื อสัตย์ สุ จริ ต เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ มีความรู ้ความสามารถของนิสิต
. วิธีการสอน
) การบรรยาย การอภิปราย การค้นคว้ารายงาน การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
. วิชาการประเมินผล
) ประเมินผลย่อยอย่างสมําเสมอในแต่ละหัวเรื อง ประเมินผลการร่ วมอภิปราย ซักถาม และการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
. ความรู้
. ความรู้ ทีต้องได้รับ
) ความสามารถในการใช้เหตุผล ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถนําความรู ้สถิติและการ
วิจยั ไปในการค้นหาความรู ้และตอบปัญหาข้อสงสัย
. วิธีการสอน
) การบรรยาย อภิปราย การถามตอบ การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ การรายงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง และ
การศึกษาจากธรรมชาติ
. วิธีการประเมินผล
) การประเมินผลสอบย่อยอย่างสมําเสมอในแต่ละหัวเรื อง ความร่ วมมือในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การรายงาน
และการประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค
. ทักษะทางปัญญา
. ทักษะทางปัญญา ทีต้ องพัฒนา
การคิดวิเคราะห์ การจําแนกข้อมูล การจําแนกวิธีการสถิติและการวิจยั การนําหลักและวิธีการสถิติและการวิจยั
มาใช้วเิ คราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาทีนิสิตสนใจ จนเกิดความรู ้ความสามารถและทักษะในตัว
นิสิต
. วิธีการสอน
การบรรยาย อภิ ปราย การซักถาม การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การรายงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง และการศึ กษาจาก
แหล่งเรี ยนรู ้
. วิธีการประเมินผล
การประเมินผลสอบย่อยอย่างสมําเสมอในแต่ละหัวเรื อง ความร่ วมมือในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ การรายงาน และ
การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
3

. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
นิ สิตมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะเกิ ดขึ นในตนเอง
ร่ วมกันเรี ยนรู ้พฒั นาความรู ้ความสามารถ และทักษะของกลุ่มร่ วมกัน สามรถแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุ่มและนิสิตทุกคน
ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะร่ วมกัน
. วิธีการสอน
ทํากิจกรรมกลุ่มและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทังในชันเรี ยนและการศึกษาค้นคว้าร่ วมกัน
. วิธีการประเมินผล
ประเมินความร่ วมมือและการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือช่วยกันพัฒนาทักษะและความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกัน
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขของสถิติและการวิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั ญหา และการแก้ปัญหา การสื อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือนําเสนอข้อมูล การคิดวิเคราะห์และรายงานผลทางสถิตและการวิจยั ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
. วิธีการสอน
การใช้ Power point การบรรยาย การทํารายงาน การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้และจากห้องสมุด และการคิ ด
วิเคราะห์แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันของนิสิต
. วิธีการประเมินผล
ประเมินผลการร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การอภิ ปรายร่ วมกัน และการรายงานของนิสิตในการใช้สือเทคโนโลยี
หมวดที แผนการสอนและการประเมินผล
. แผนการสอน
สั ปดาห์ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวนชัวโมง

1

คําอธิ บายรายวิชา การวัดผล
ประเมินผล หลักพืนฐานทางสถิติ
และการวิจยั

2

2

ข้อมูลประเภทข้อมูล การแจกแจง
ความถี การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วน
การค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ฐานนิยม
และมัธยฐานจากข้อมูลดิบ

2

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื อทีใช้
บรรยาย อภิปราย Power อาจารย์
point
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย
อาจารย์
อภิปราย
มหาวิทยาลัยมหา
Power point
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
4

สั ปดาห์ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวนชัวโมง

3

การหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ตฐานนิยม
และมัธยฐานจากข้อมูลแจกแจง
ความถี

2

4

การหาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และความแปรปรวนจากข้อมูล

2

5

การหาค่าส่ วนเบียนเบนมาตรฐาน
และความแปรปรวนจากตารางแจก
แจงความถี

2

6

2

7

การกระจายปกติความเบ้ การหาค่า
เปอร์เซนไทล์ เดไซล์ ควอร์ ไทล์
จากข้อมูลดิบและข้อมูลแจกแจง
ความถี
ความน่าจะเป็ นในการเลือกสิ งของ

8

สอบกลางภาค

2

9

การหาค่า Z และการหาค่าความน่าจะ
เป็ น

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื อทีใช้
บรรยาย
อาจารย์
อภิปราย
มหาวิทยาลัยมหา
Power point
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย
อาจารย์
อภิปราย
มหาวิทยาลัยมหา
Power point
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย Power อาจารย์
point
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย Power อาจารย์
point
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย Power อาจารย์
point
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

บรรยาย การซักถาม การ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
Power point

10

การหาค่า Z กรณี คะแนนของข้อมูล
ค่าเฉลียของตัวอย่างกับประชากร
และค่าเฉลียของตัวอย่าง ตัวอย่าง

2

บรรยาย การซักถาม การ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
การอภิปราย Power point

11

การหาคา t กรณี คะแนนของ
ข้อมูล ค่าเฉลียของตัวอย่างกับ

2

บรรยาย การซักถาม การ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้

อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหา
5

สั ปดาห์ที

12

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวนชัวโมง

ประชากร และค่าเฉลียของตัวอย่าง
ตัวอย่าง
การตังค่าสมมติฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน กรณี ข้อมูลกับประชากร

2

13

ตังสมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน กรณี ค่าเฉลียของตัวอย่าง
ตัวอย่างกับประชากร

2

14

การตังสมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน กรณี เฉลียตัวอย่าง
ตัวอย่าง

2

15

ประเภทการวิจยั และขันตอนการทํา
วิจยั และรายงานการวิจยั

2

16

สอบปลายภาค

2

. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที
วิธีการประเมิน
1
ความรู ้และทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้
เหตุผลตามหลักสถิติและการวิจยั และทดสอบ
ย่อย
2
สอบกลางภาค
3
สอบปลายภาค
4
สังเกตพฤติกรรม การรายงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื อทีใช้
การอภิปราย Power point จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย การซักถาม การ อาจารย์
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหา
การอภิปราย Power point จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย การซักถาม การ อาจารย์
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหา
การอภิปราย Power point จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย การอภิปราย
อาจารย์
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหา
ซักถาม Power point
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บรรยาย การอภิปราย
อาจารย์
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหา
ซักถาม Power point
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

สั ปดาห์ประเมิน
2,4,6,12,15

8
16

ส่ วนของการประเมินผล
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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หมวดที ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
. เอกสารและตําราหลัก
สายชล สิ นสมบูรณ์ทอง. สถิติเบืองต้น. กรุ งเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ระพินทร์ โพธิ ศรี . สถิติเพือการวิจยั . กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ธีรวุฒิ เอกะกุล, ผศ.ดร. ระเบียบวิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : วิทยาออฟเชทการ
พิมพ์.
หมวดที การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
. ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลียนเรี ยนรู ้
. ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนือหา
. การแลกเปลียนความเห็นต่อการเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
. นิ สิตแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
. นิ สิตซักถามและอภิ ปรายเพือปรับเปลียนการจัดการเรี ยนรู ้
. การปรั บปรุ งการสอน
. การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผเู ้ รี ยน เพือร่ วมกันปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
. แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพือหาวิธีพฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและเนื อหามากขึน
. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
. ให้ผเู้ รี ยนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร
. แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ซักถามและตอบในสิ งทีผูเ้ รี ยนสงสัย เพือหาแนวทางการพัฒนาร่ วมกัน
. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําผลการสอบ ผลการประเมินในการทดสอบการเรี ยนรู ้และพฤติกรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคนํามา
แลกเปลียน ซักถาม และหาแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดผลการเรี ยนดีขึนมีความรู ้ความสามารถและทักษะ
ทางสถิติและการวิจยั ดีขึน
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