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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย

หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
4112304 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน (Fundamental Statistics and Methodology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการความปลอดภัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. สุรชาติ สินวรณ
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
10 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสถิติและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอง
พรอมทั้งอธิบายการคํานวณจากโจทยตัวอยาง เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาอื่นๆ ตอไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
- (สอนเปนครั้งแรก)

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาการวางแผนการวิจัย สถิติและวิธีวิจัยเบื้องตน วิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานขอมูล และผลการวิจัย

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ไมมี
ตอภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย
ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตยสุจริต
- เคารพกฏระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอสังคม
- เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เขาใจตน เขาใจผูอื่น พรอมกับปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานดาน
การระบายอากาศ
- เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็น
- แบงกลุมนักศึกษาใหรวมกันคนควา หาความรูในหัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนด เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองและตรงเวลา
- พิจารณาจากการรวมแสดงความคิดเห็น ที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
มีความรูเกี่ยวกับหลักการและองคประกอบตางๆ ของระบบระบายอากาศแตละชนิด ตลอดจนการ
ตรวจสอบและตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ และการปรับปรุงแกไขระบบระบายอากาศให
สามารถรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัย ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนงาน
ในสถานประกอบการ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบการยกตัวอยาง
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- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหนักศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง ซึ่ง
มีอาจารยเปนผูใหขอเสนอแนะ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การ ทดสอบยอย การ สอบกลางภาค และปลายภาคที่เนนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชา
- ประเมินผลจากเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- การคิดวิเคราะห สามารถแสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน
- การคิดอยางเปนระบบ สามารถใชความรูทางทฤษฏี สถิติและการดําเนินการทางวิจัย ได อยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ( Problem Based Learning : PBL)
- วิเคราะหกรณีศึกษา ดวยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะห
- การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
- การสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ
- การปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ
- การรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
- การเรียนรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล รวมทั้งมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่
มอบหมาย
- การนําเสนอรายงาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายโดยใชรูปแบบ และเครื่องมือที่เหมาะสม
- การสืบคนขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเทอรเน็ต
- การวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาตางๆ
- ทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน
5.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา สืบคนขอมูล ดวยตนเองทางเว็บไซต วิเคราะหขอมูล พรอมกับ
บอกแหลงอางอิง
- มอบหมายงานใหนําเสนอขอมูลทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจา พรอมกับ รูปแบบสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใชในการนําเสนอขอมูล
- ประเมินจากรายงานที่สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะดานการสื่อสารจากเอกสารรายงานและจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

ความรูพื้นฐานทางการวิจัย

2

สถิติที่ใชในการวิจัย

3

3-4

การวางแผนการทดลอง

6

5

แผนการทดลองแบบสุมตลอด

3

6

แผนการทดลองแบบสุมอยาง
สมบูรณภายในบลอก
แผนการทดลองแบบลาตินส
แควร

3

7
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

ขอกําหนดในการวิเคราะหความ
แปรปรวน

9
10-12

สอบกลางภาค
การทดลองแบบแฟคทอเรียลและ
การทดลองแบบสปลิท-พลอท
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม

13
14-15

การเขียนโครงการและการ
ประเมินงานวิจัย

3
จํานวน
ชั่วโมง
3
3
9
3
6

กิจกรรมการเรียนการ
สอน และสื่อที่ใช
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และสื่อที่ใช
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย วิเคราะห
กรณีศึกษา อภิปราย
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
วิเคราะหกรณีศึกษา
อภิปราย

ผูสอน
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผูสอน
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.สุรชาติ
สินวรณ
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16
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4,
3.3
1.1, 1.4,2.1,2.4,3.2,3.3

3

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
การทดสอบยอย (Quizzes)

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, การเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2 อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.2, 5.3, 5.4, 5.7

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การ
นําเสนอรายงาน การทํางานกลุมและ
ผลงาน การสงรายงานตามที่มอบหมาย

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่ 9
สัปดาหที่ 16
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
15%
30%
35%
10%
สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จิตรี โพธิมามกะ. 2551. วิทยาการวิจัย : แผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : กรุงเทพฯ.
กัลยา วานิชยบัญชา. 2550. สิถิติสําหรับงานวิจัย (พิมพครั้งที่ 3). คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตราภรณ .2545. การออกแบบการวิจัย (พิมพครั้งที่ 4). คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : กรุงเทพฯ.
พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน. 2553. สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร (พิมพครั้งที่ 4). คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :
กรุงเทพฯ.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวปไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในรายวิชา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
นี้ ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากก ารสนทนากลุมระหวาง
ผูสอนและผูเรียน และการสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีม และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
รวมทั้ง
ประเมินการสอนโดยพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิช า และเขารับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้ง การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน
หรือปรับปรุงวิธีการสอนใหดีขึ้น นอกจากนีม้ ีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาเหลานั้น
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย
ทานอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตรประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให
คะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลการประเมินประสิทธิผล และทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของรายวิชา จะนํามาใชใน การวาง
แผนการปรับปรุง ประสิทธิผลของรายวิชา โดย เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารย
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ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ เพื่อใชในการ พัฒนาปรับปรุง ประสิทธิผลของ
รายวิชาตอไป
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