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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา 2756886 

2. จ านวนหน่วยกิต 2 หนว่ยกิต (2-0-6) 

3. ช่ือวิชา เร่ืองคดัเฉพาะทางการวิจยัทางการศกึษา (SEL TOP ED RES) 

 หวัข้อ การใช้โปรแกรม R ส าหรับการวิจยัทางการศกึษา 

4. คณะ ครุศาสตร์ 

5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย (Spring) 

6. ปีการศึกษา 2558  

7. ช่ือผู้สอน อาจารย์ ดร. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

8. เงื่อนไขรายวิชา วิชาสถิติระดบัอดุมศกึษาอย่างน้อย 2 วิชา 

9. สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก 

10. ช่ือหลักสูตร มหาบณัฑิตหรือดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัทางการศกึษา 

11. วิชาในระดับ ปริญญาโทและเอก 

12. จ านวนช่ัวโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 2 (บรรยาย)  

13. เนือ้หารายวิชา  

 การใช้โปรแกรม R เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตพืิน้ฐาน การใช้เทคนิคในโปรแกรม R เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมลู การสร้างแผนภาพจากโปรแกรม R 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

     14.1 วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 

1) พฒันาทกัษะการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน 

2) พฒันาการใช้เทคนิคจากโปรแกรม R เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมลู เชน่ การใช้ Loop 

การใช้ Function 

3) พฒันาทกัษะการสร้างแผนภาพจากโปรแกรม R 
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     14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสปัดาห์ 

ครัง้ที ่ วนัท่ี เนือ้หาที่สอน การบ้าน แนะน าเนือ้หาที่อา่น 
1 4 ม.ค. Installation, data structures, data 

management, descriptive statistics 
1 Lander (2014) Ch. 1, 2, 4, 5, 15.1 

2 11 ม.ค. I/O, R packages, basic inferential 
statistics 

2 Lander (2014) Ch. 3, 6, 8, 15.2-15.5 

3 18 ม.ค. Multiple regression 3 Lander (2014) Ch. 16 
4 25 ม.ค. Analysis of variance 4 Lander (2014) Ch. 11; Kobacoff (2014) 

Ch. 9 
5 1 ก.พ. Plotting 1 5 Lander (2014) Ch. 7 
 8 ก.พ. การสอบครัง้ที่ 1   
6 15 ก.พ. Generalized linear model 6 Lander (2014) Ch. 17 
 22 ก.พ. หยดุวนัมาฆบชูา 
7 29 ก.พ. Factor analysis, structural equation 

modeling 
7 Kobacoff (2014) Ch. 14; Rosseel (2012) 

8 7 มี.ค. Multilevel modeling, generalized 
linear mixed model 

8 Lander (2014) Ch. 12 

9 14 มี.ค. Functions, debugging 9 Lander (2014) Ch. 9 
10 21 มี.ค. Loops, control statements 10 Lander (2014) Ch. 10 
 28 มี.ค. การสอบครัง้ที่ 2   
11 4 เม.ย. Plotting 2 11 Kobacoff (2014) Ch. 11, 19, 23 
12 11 เม.ย. Apply statements, parallel 

processing 
12 Kobacoff (2014) Ch. 5 

13 18 เม.ย. Item analysis, item response theory 13 Chalmers (2012) 
14 25 เม.ย. Missing data analysis, model 

diagnostics 
14 Lander (2014) Ch. 18 

 2 พ.ค. การสอบครัง้ที่ 3   
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14.3 วิธีจดัการเรียนการสอน 

1) การบรรยาย 75% 

 2) การฝึกปฏิบตัิการในห้องเรียน 25% 

     14.4 สื่อการสอน 

 1) สไลด์หรือโครงร่างในการสอน 

2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตท่ีิจะกลา่วในหวัข้อถดัไป 

     14.5 การมอบหมายงานผ่านเครือข่าย 

1) สไลด์บรรยาย โครงร่างในการสอน และการบ้านทัง้หมดจะมอบหมายทาง website ของผู้สอน 

(www.sunthud.com/RINTRO.html) 

2) การสง่งาน ให้สง่งานผา่นผู้ช่วยสอนโดยตรงทาง Email ให้คณุเก็บหลกัฐานการสง่ Email เอาไว้ 

เพ่ือยืนยนัว่าสง่งานตรงตามเวลา 

3) การประกาศ จะสง่ผา่น Email ท่ีผมจะรวบรวมไว้ในคาบเรียนแรกเท่านัน้ นิสิตทกุคนมีหน้าท่ีต้อง

อา่น Email ประกาศ นิสิตไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมไ่ด้รับข้อมลูจาก Email ยกเว้นแตค่รัง้แรกและครัง้

ท่ีสองท่ีผมจะทดสอบว่าช่ือของคณุอยูใ่นรายวิชาหรือไม ่ 

4) คะแนน คณุจะทราบคะแนนภายใน 1 สปัดาห์หลงัจากท่ีคณุสง่การบ้านและสอบ และทกุครัง้หลงั

การสอบ ผมจะให้ใบสรุปคะแนนกบัพวกคณุ เพ่ือให้คณุทบทวนวา่คะแนนท่ีผมมีถกูต้องหรือไม ่

นอกจากนีผ้มจะแนบไฟล์ Excel ใน website ของผม เพื่อให้คณุสามารถประมาณเกรดของคณุ

หลงัการสอบครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 หรือค านวณเกรดของคณุก่อนและหลงัการสอบครัง้ท่ี 3 

 

     14.6 การวดัผลการเรียน 

คะแนน งานท่ีต้องท า วตัถปุระสงค์ 
500 การบ้าน 14 ครัง้ เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนือ้หาการบรรยาย ทดลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์

สถิต ิและแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ 
300 การสอบ 3 ครัง้ เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนือ้หาการบรรยาย ทดลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์

สถิต ิและแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ 

http://www.sunthud.com/RINTRO.html


Course Syllabus: SEL TOP ED RES (Spring 16) ปรับปรุงวนัท่ี 3 มกราคม 2559 4 

200 การเขียนสอนการใช้
โปรแกรม 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้การใช้โปรแกรม R ให้แก่นกัวิจยัโดยทัว่ไป 

 

การบ้าน (50%) ผมจะให้การบ้านคณุทกุครัง้หลงัจากท่ีมีการสอน ให้คณุตอบค าถามลงในชอ่งท่ี

ก าหนดไว้ หาก Code ของคณุยาวกว่า 5 บรรทดั คณุควรจะใส ่Comment ทกุๆ 5-10 บรรทดั เพ่ือให้ผมเข้าใจ

การท างานของ Code คณุได้ นอกจากนี ้หากบรรทดัใดท่ี Code ของคณุซบัซ้อน คณุควรจะใส ่Comment ไว้

ด้วย 

การสง่งาน ให้สง่งานในสปัดาห์ถดัไปทาง Email ภายในเวลา 23:59 ให้แก่ผู้ชว่ยสอน คณุไมส่ามารถ

สง่งานช้าได้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ผมจะคดิคะแนนการบ้าน 12 ครัง้ จากทัง้หมด 14 ครัง้ โดยจะเลือก 12 ครัง้

ท่ีได้คะแนนสงูท่ีสดุ หากคณุไมส่ามารถสง่งานได้ไมว่า่กรณีใดๆ ถือว่าคณุได้ใช้สิทธ์ิท่ีคณุได้รับ 2 ครัง้ดงักลา่ว 

คณุสามารถคาดหวงัว่าการตรวจการบ้านจะเสร็จภายใน 1 สปัดาห์ 

การสอบ (30%) การสอนเป็นแบบประมวลรวม กลา่วคือ สิ่งท่ีคณุได้เรียนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ท่ี 1 จะ

ถกูน ามาออกข้อสอบในการสอบครัง้ท่ี 2 ด้วย และสิ่งท่ีคณุเรียนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ท่ี 1 หรือ 2 จะถกูน าไปใช้

ในการสอบครัง้ท่ี 3 ด้วย ในการสอบทัง้หมด 3 ครัง้ ผมจะเลือกคะแนนสอบสงูสดุ 2 ครัง้ไปคดิคะแนน ด้วยเหตุ

นี ้หากคณุไมส่ามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ถือวา่คณุได้ใช้สิทธิไมส่อบ 1 ครัง้ดงักลา่ว  

การเขียนรายงานการใช้โปรแกรม (20%) นิสิตทกุคนจะสามารถเลือกหวัข้อในการเขียนสอนการใช้

โปรแกรม R 1 หวัข้อ โดยให้นิสิตเขียนจากการประมวลความรู้ วางโครงร่างในการเขียนด้วยตนเอง ไมล่อกหรือ

แปลจากแหลง่อ่ืน หวัข้อนีจ้ะเป็นหวัข้อท่ีคณุสนใจโดยเฉพาะ (เชน่ การท า Bayes net) หรือหวัข้อท่ีบคุคลทัว่ไป

สนใจ (เชน่ การวิเคราะห์ถดถอย) ผมคาดหวงัว่าในรายงานจะมีประมาณ 10,000 ค าขึน้ไป (ประมาณ 20 หน้า

ใน Font 14) รายงานสง่ท่ีผม วนัท่ี 3 พ.ค. 2559 ภายในเวลา 23:59  

ผมจะแบง่ความคาดหวงัของผมเป็น 9 ระดบั ดงันี ้ 

ระดบั ความหมาย คะแนน 
1 ผมเห็นผลงานของคณุ แล้วอยากเขียนหนงัสือร่วมกบัคณุทัง้เลม่ 200 
2 ผมเห็นผลงานของคณุ แล้วอยากเชิญชวนให้บทความของคณุ มาลงใน

หนงัสือของผม 
190 

3 ผมเห็นผลงานของคณุ แล้วคิดวา่หากปรับปรุงอีก 2-3 รอบ คณุจะสามารถอยู่
ในระดบัท่ี 2 ได้ 

180 
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4 ผมเห็นผลงานของคณุ แล้วคิดวา่ผลงานของคณุเทียบเท่ากบัการเขียนหนงัสือ
กวดวิชาในท้องตลาด 

170 

5 ผมเห็นผลงานของคณุ เห็นโครงร่างท่ีชดัเจน อธิบายให้ผู้อา่นเข้าใจได้ แตเ่ตม็
ไปด้วยค าผิด เนือ้หาไมต่อ่เน่ือง ราวกบัว่าไมไ่ด้ผา่นการตรวจทานท่ีดี 

160 

6 ผมเห็นผลงานของคณุ มีโครงร่างท่ีชดัเจน แตไ่มส่ามารถอธิบายให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ ราวกบัวา่เขียนสมดุโน๊ตของตวัเอง  

155 

7 ผมเห็นผลงานของคณุ ไมมี่โครงร่างท่ีดี อ่านแล้วไมเ่ข้าใจ ควรจะฝึกการเขียน
มาใหม ่

150 

8 เนือ้หามีข้อผิดพลาดอยา่งชดัเจน ไมค่วรน าบทความนีใ้ห้ผู้ อ่ืนอ่าน 100 
9 แปลเนือ้หาจากท่ีอ่ืน แนวทางการเขียนเหมือนการตดัจากหลายแหลง่ แล้ว

แปะใสใ่นบทความเดียวกนั 
50 

 

     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ชว่งคะแนน ผลการเรียน 
900 คะแนนขึน้ไป A 

น้อยกวา่ 500 คะแนน F 
นอกจากนัน้ B+ ถึง D ตดัคะแนนอิงกลุม่ 

 หมายเหต:ุ ผมจะไมปั่ดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ส าหรับคนท่ีต้องการเกรดแบบ S หรือ U คณุ

ต้องได้ 800 คะแนนขึน้ไปถึงจะได้ S 

 

15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

     15.1 หนงัสือบงัคบั 

ไมมี่ ให้คณุใช้เนือ้หาท่ีได้เรียน ประกอบกบัการค้นคว้าทาง Internet 

     15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

Lander, J. P. (2014). R for everyone: Advanced analytics and graphics. Upper Saddle 

River, NJ: Pearson.  

หนงัสือเลม่นีค้รอบคลมุเนือ้หาพืน้ฐานท่ีคณุต้องใช้ในการเรียน R เกือบทัง้หมด ผมจงึแนะน าหนงัสือ

เลม่นีใ้ห้คณุอ่านเป็นหลกั  
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Kobacoff, R. I. (2013). R in action: Data analysis and graphics with R (2nd ed.). Shelter 

Island, NY: Manning. 

หนงัสือเลม่นี ้มีเนือ้หาท่ีละเอียดกวา่เลม่แรก มีเนือ้หาขัน้สงูกวา่หนงัสือเลม่แรก ผมจงึแนะน าให้คณุ

อา่นหนงัสือเลม่นีเ้สริม 

Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering statistics using R. Los Angeles: Sage. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือท่ีมีทัง้เนือ้หาวิชาสถิติ ประกอบกบัการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ หาก

คณุต้องวิเคราะห์สถิตหินึง่ด้วย R ผมจะแนะน าหนงัสือเล่มนีใ้ห้กบัคณุเป็นเลม่แรก 

    15.3 บทความวิจยัและบทความทางวิชาการบงัคบั 

ไมมี่ ให้คณุใช้เนือ้หาท่ีได้เรียน ประกอบกบัการค้นคว้าทาง Internet 

    15.4 บทความวิจยัและบทความทางวิชาการอ่านเพ่ิมเติม 

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of 

Statistical Software, 48(2), 1-36. 

บทความแนะน า lavaan package ส าหรับการวิเคระห์ Structural Equation Modeling 

Chalmers, R. P. (2012). mirt: A multidimensional item response theory package for the R 

environment. Journal of Statistical Software, 48(6), 1-29. 

บทความแนะน า mirt package ส าหรับการวิเคระห์ Multidimensional Item Response Theory 

     15.5 สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเว็บไซต์ทีเ่ก่ียวข้อง 

  https://www.r-project.org/ เวปไซต์หลกัท่ีสามารถหาโปรแกรม R ได้ 

https://www.r-project.org/mail.html เวปไซต์ท่ีคณุสามารถถามค าถามแก่ผู้ ท่ีใช้ R ทัว่โลกได้ แต่

ก่อนท่ีจะโพสถาม ผมแนะน าให้คณุไปลองค้นจาก Google ก่อน มิเชน่นัน้คณุอาจโดนเหน็บ ดา่ จากผู้ตอบได้  

 https://r-forge.r-project.org/ เวปไซต์ท่ีมี source code ของ package บางชนิด 

 https://github.com/ เวปไซต์ท่ีมี source code ของ package บางชนิด 

     15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 

 R แนน่อน เป็นโปรแกรมหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถิตใินวิชานี ้ 

 NppToR โปรแกรมท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง Notepad++ และ R ท าให้คณุเขียน code ของคณุใน 

Notepad++ แล้วสง่ค าสัง่ไป R ได้  

 RStudio โปรแกรมท่ีอพัเกรด GUI ของ R ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ 

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/mail.html
https://r-forge.r-project.org/
https://github.com/
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16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

     16.1 แบบประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนตามภาควิชา 

     16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา 

 ไมมี่ ผมสอนวิชานีเ้ป็นครัง้แรก 

     16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ทีเ่สริมสร้างคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของบณัฑิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  
ของบณัฑิตจฬุาฯ 

 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

1. มีความรู้   
   1.1 รู้รอบ  
   1.2 รู้ลกึ  

 
 
 

ในแต่ละสปัดาห์ นิสติจะได้รับการทดสอบวา่ตนเองเข้าใจสถิติพืน้ฐานท่ีได้รับการสอนหรือไม ่ซึง่สถิติเหลา่นีส้ามารถน าไป
ประยกุต์ในการท างานประเภทต่างๆ ได้ 

2. มีคณุธรรม  
   2.1 มีคณุธรรมและ จริยธรรม  
   2.2 มีจรรยาบรรณ 

 
 
 

วิชานีส้ง่เสริมให้นิสติท างานด้วยตนเอง ไมน่ าผลงานของคนอ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตนเอง 

3. คิดเป็น  
   3.1 สามารถคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ   
   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   
   3.3 มีทกัษะในการคิดแก้ปัญหา 

 
 
 
 

วิชานีส้อนให้นิสิตคิดอยา่งมีระบบ สามารถพิจารณาข้อมลูท่ีตนเองได้รับ วา่ข้อมลูดงักลา่วนา่เช่ือถือหรือไม ่สามารถน า
ความรู้ทางสถิติไปประยกุต์ใช้ตอบค าถามทัง้ในด้านการเรียนและการงาน ท าให้นิสิตมีกรอบแนวคิดการแก้ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ 

4. ท าเป็น  
   4.1 มีทกัษะทางวิชาชีพ  
   4.2 มีทกัษะทางการสื่อสาร  
   4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
   4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ 

 
 
 
 
 
 

วิชานีส้อนให้นิสิตมีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อตอบค าถามทัง้ในเชิงวิชาการและเชิงประยกุต์ นิสิตต้องสามารถ
สื่อสารข้อมลูทางสถิติให้บคุคลท่ีไมเ่คยเรียนสถิติเข้าใจสิ่งท่ีตนเองสือ้สารได้ นิสิตจะมีทกัษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติ 
และคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งง่าย นอกจากนีว้ิชานีย้ังท าให้นิสิตบริหารจดัการข้อมลูอยา่ง
เป็นระบบ เพ่ือการวิเคราะห์สถิติท่ีถกูต้อง 

5.ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้  
   5.1 ใฝ่รู้  
   5.2 รู้จกัวิธีการเรียนรู้  

 
 
 

นิสิตสามารถน าความรู้ทางสถิติในวิชานีไ้ปใช้ตอบค าถามในเชิงวิชาการ หรือเชิงประยกุต์ได้ ความรู้ทางสถิติจะท าให้นิสิต
ตัง้ค าถามจากข้อมลูท่ีตนเองได้รับ และรู้วิธีการหาค าตอบท่ีเหมาะสม 

6. มีภาวะผู้น า    

7. มีสขุภาวะ    

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ    

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแส
โลกาภิวตัน์     

  

   ความรับผิดชอบหลกัของรายวิชา,    ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,    ไมเ่ก่ียวข้อง 
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17. เวลาประจ าคณะ  

วนัจนัทร์ เวลา 12:30 -13:00 และ 16:15 – 17:00 หรือนดัหมายลว่งหน้า หากผมไมส่ามารถพบคณุตวั

ตอ่ตวัได้ ผมสามารถคยุกบัคณุผา่น Skype ได้ 

Email: psunthud@gmail.com พวกคณุสามารถคาดหวงัได้วา่ผมจะตอบคณุภายในเวลา 24 ชัว่โมง

ในชว่งท่ีมีการเรียนการสอน ยกเว้นคืนวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ท่ีผมจะตอบคณุภายในคืนวนัจนัทร์ หากคณุไมไ่ด้

รับค าตอบจากผมในระยะเวลาดงักลา่ว คณุสามารถสง่ข้อความมาเตือนผมอีกครัง้หนึง่ 

  

18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) 

 นิสิตผู้ชว่ยสอนในวิชานี ้คือ X Email: Z ผู้ชว่ยสอน จะชว่ยตอบค าถามในเนือ้หาวิชาเรียนท่ีคณุไม่

เข้าใจ แตเ่น่ืองจากผู้ช่วยสอนมีภาระในการเรียนเชน่เดียวกบัคณุ ขอให้คณุปฏิบตักิบัผู้ชว่ยสอนด้วยความ

เคารพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เคารพในเวลาของนิสิตผู้ชว่ยสอน หากผู้ชว่ยสอนไมส่ามารถตอบค าถามคณุได้ทนัที 

ขอให้คณุโปรดเข้าใจ  

19. ความคาดหวัง 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนมากท่ีสดุ ผมอยากให้คณุได้รับทราบถึงความคาดหวงั และ

ข้อตกลงในวิชานีแ้ละวิชาคอมพิวเตอร์ 

1) ไม่พดูในโอกาสทีไ่ม่ควรพูด และพดูในโอกาสที่ควรพูด ในห้องเรียน หากผมก าลงับรรยายอยู ่ขอให้

คณุหยดุพดู ถึงแม้วา่คณุจะไมต้่องการฟังค าบรรยาย ก็ขอให้เคารพเพื่อนท่ีต้องการฟังด้วย นอกจากนีผ้มขอให้

คณุพดูคยุกนั ในกรณีท่ีผมต้องการให้คณุอภิปรายซึง่กนัและกนั และขอให้คณุอาสาสมคัรตอบ ในกรณีท่ีผม

ต้องการอาสาสมคัร ผมไมก่ลวัวา่คณุจะตอบผิด เพราะว่าทกุคนสามารถผิดพลาดได้ แตผ่มกลวัว่าคณุจะรู้ผิด

แล้วผมไมรู้่ ท าให้ผมไมมี่โอกาสแก้ไขใดๆ 

2) การใช้โทรศพัท์มือถือในห้องเรียน โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งท่ีรบกวนการเรียนการสอนมาก เสียงจาก

โทรศพัท์มือถือจะท าให้ผมหรือเพ่ือนของคณุท่ีก าลงัเรียนจะเสียสมาธิ ด้วยเหตนีุ ้ผมอยากให้คณุปิดเสียง

โทรศพัท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเคร่ืองสัน่เสียงดงัมาก) หากคณุมีธุระจ าเป็นต้องใช้โทรศพัท์ในรูปแบบใดก็ตาม 

(รวมถึง การคยุโทรศพัท์ สง่ข้อความ ตอบ Email สง่สตกิเกอร์ LINE อา่น Facebook ถ่ายรูปลง Instagram 

mailto:psunthud@gmail.com
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ระบายความอดึอดัในการเรียนสถิติใน Facebook) ขอให้ไปจดัการธุระของคณุนอกห้อง เพื่อจะได้ไมร่บกวนผม

และเพ่ือนภายในห้อง โดยสรุป ผมขอให้ทกุคนไมใ่ช้โทรศพัท์ในห้องเรียน หากจะใช้ ให้ใช้นอกห้อง 

3) เข้าหอ้งเรียนตรงเวลา เน่ืองจากเวลา 14:00 เหมือนเป็นเวลานดั ท่ีพวกเราจะมีการเรียนการสอนกนั 

ดงันัน้เม่ือถึงเวลา ผมจะเร่ิมสอนทนัที ผมจะไมท่บทวนเนือ้หา หรือข้อตกลงใดๆ ซ า้ถ้าผมได้พดูไปแล้ว และผม

จะรักษาเวลาของคณุโดยไมเ่ลิกสายกวา่ชว่งเวลาเรียน  

4) ไม่ขาดเรียน เนือ้หาเกือบทกุบทเรียนตอ่เน่ืองกนั สิ่งท่ีเรียนในคาบหนึง่ เก่ียวข้องอย่างมากกบัคาบ

ถดัไป การหยดุเรียนจะท าให้การเรียนของคณุไม่ตอ่เน่ือง และอาจท าให้คณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนอีกตอ่ไป

ตลอดวิชา 

5) ท าการบา้น การเรียนด้วยการฟังหรือการอ่านอยา่งเดียว จะไมส่ามารถชว่ยให้เข้าใจได้ ผมเห็น

นกัเรียนหลายคน เรียนแล้วรู้สกึวา่เข้าใจ แตไ่มส่ามารถลงมือปฏิบตัจิริงได้ ด้วยเหตนีุผ้มจงึให้การบ้านคณุทกุ

คาบเรียน ผมขอให้พวกคณุท าด้วยตนเอง หากพบวา่คณุผิดในข้อใด อย่าข้ามไป กรุณาท าความเข้าใจว่าท าไม

ผิดและจะแก้ไขอยา่งไร หากคณุมีข้อสงสยัคณุสามารถปรึกษาผมหรือผู้ชว่ยสอนได้เสมอ 

6) ทบทวนบทเรียน การเรียนสถิตเิป็นสิ่งท่ีเน้นความเข้าใจ เป็นสิ่งท่ีต้องทบทวน ท าซ า้ เพ่ือให้ตนเกิด

ความเข้าใจ หากคณุไมเ่ข้าใจในการเรียนครัง้แรก คณุอย่าคดิวา่ตวัเองโง่ การเรียนสถิตแิล้วไมเ่ข้าใจเป็นเร่ือง

ปกตมิาก แตค่ณุจะออกจากความไมรู้่ได้ ด้วยการทบทวนบทเรียน เช่ือหรือไมว่า่ ผมเรียนสถิตขิัน้พืน้ฐาน

มาแล้วทัง้หมด 4 ครัง้ในชว่งปริญญาตรีถึงปริญญาโท และในทกุๆ ครัง้ ผมได้เรียนรู้สิ่งใหมเ่สมอและสิ่งเหลา่นี ้

เป็นพืน้ฐานท่ีดีมากตอนผมเรียนระดบัปริญญาเอก ดงันัน้ผมจงึแนะน าให้คณุทบทวนบทเรียนทกุครัง้หลงัจากท่ี

ผมบรรยายแล้ว 

7) อย่ากลวัต าราภาษาองักฤษ ผมทราบดีว่าหนงัสือหรือบทความท่ีให้คณุอา่นเป็นภาษาองักฤษ ผม

ไมไ่ด้คาดหวงัให้คณุอา่นเข้าใจทัง้เลม่ ผมคาดหวงัให้คณุเร่ิมอา่น หากคณุเร่ิม คณุได้สร้างโอกาสในการพฒันา

ภาษาองักฤษ หนงัสือทางจิตวิทยาและหนงัสือสถิตท่ีิดี สว่นใหญ่จะเป็นหนงัสือภาษาองักฤษ บทความทาง

วิชาการท่ีคณุต้องอ่านในอนาคตก็เป็นบทความภาษาองักฤษ คณุจงึไมส่ามารถหลีกเล่ียงการอ่านต ารา

ภาษาองักฤษได้ในอนาคต แตห่ากคณุเร่ิมฝึกฝนตัง้แตว่นันี ้คณุจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียน

สงูขึน้ หนงัสือท่ีผมให้นีเ้ป็นหนงัสือคูมื่อภาษาองักฤษท่ีอา่นง่ายมาก และเป็นหนงัสืออ้างอิงในอนาคตได้ดี 
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ดงันัน้หนงัสือนีจ้งึคุ้มคา่แก่การอา่นเป็นอยา่งยิ่ง ถ้าสว่นใดท่ีไมเ่ข้าใจ คณุสามารถถามเพ่ือนท่ีเข้าใจได้ และ

หากไมเ่ข้าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรือผู้ชว่ยสอนได้ 

8) ช่วยกนัเรียน ขอให้คณุชว่ยกนัเรียน ไมเ่ข้าใจเนือ้หาใดก็ถามตอบกนั มีการสร้างกลุ่มทบทวน

เนือ้หาวิชาเรียนกนั การท่ีคณุได้ตอบค าถามหรือได้สอนวิชาแก่เพ่ือน ก็เหมือนกบัได้ทบทวนบทเรียนของตนเอง

ด้วย ยิ่งสอน ย่ิงตอบมากเทา่ไร จะท าให้คณุมีความเช่ียวชาญวิชานัน้มากย่ิงขึน้ และถึงแม้วา่วิชานีจ้ะมีตดัอิง

กลุม่บ้างก็ตาม แตห่ากทกุคนท าได้ดีในวิชานี ้พวกคณุสามารถได้ A ทัง้ชัน้เรียนได้ และผมก็เคยให้ A ทัง้ชัน้

เรียนมาแล้วหลายครัง้ด้วย 

9) ถาม หากคณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาใด อย่าปล่อยทิง้ไว้ เน่ืองจากเนือ้หาวิชาสถิตเิป็นเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนั 

หากไมเ่ข้าใจเร่ืองแรกๆ อาจสง่ผลให้ไมเ่ข้าใจเร่ืองในบทถดัไปได้ ด้วยเหตนีุ ้หากคณุมีปัญหาใดให้ถามทนัที 

อยา่ได้เกรงใจ 

10) ไม่เนน้จ า แต่เนน้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบติั สถิตไิมส่ามารถเรียนด้วยความจ าเพียงอยา่งเดียวได้ 

คณุต้องท าความเข้าใจ แล้วฝึกฝน ถึงจะท าให้คณุเข้าใจอยา่งถ่องแท้ ดงันัน้ในคาบเรียน อยา่มวัแตจ่ดค า

บรรยายของผมโดยไมไ่ด้ท าความเข้าใจกบัเนือ้หาวิชา ในแตล่ะคาบ ผมมีสไลด์ให้คณุ คณุสามารถบนัทกึเสียง

ผมได้ หรือบนัทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดงันัน้ถ้าคณุจดการสอนของผมแล้วคุณไม่สามารถแบง่ความใสใ่จมา

ใช้ท าความเข้าใจได้ ผมขอให้คณุหยดุจดแล้วนัง่ฟังอยา่งตัง้ใจ จงจ าไว้วา่ ถึงแม้คณุจะจ าสตูรทางสถิตไิด้ ถ้า

คณุไมเ่ข้าใจวา่สตูรนัน้คืออะไร ใช้เพ่ืออะไร การจ าก็ไมมี่ประโยชน์ โปรดเข้าใจวา่ผมไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะ

ไมจ่ าเลย ผมหมายความวา่ให้คณุจ าผา่นความเข้าใจ ความจ าโดยเข้าใจจะเป็นการสร้างความเช่ือมโยงของสิ่ง

ท่ีคณุจ ากบัสิ่งตา่งๆ ในสมองของคณุ ความจ ารูปแบบนีจ้ะอยูไ่ด้นาน และเป็นพืน้ฐานทางสถิตท่ีิดีในอนาคต 

11) สถิติทีผ่มสอนไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ แตเ่ป็นวิชาการใช้เหตผุล คณุสามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์

เพียงแคใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มาเรียนวิชาของผมได้ คณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนท่ีสดุในวิชานี ้คือ การท า 

square root ท่ีคณุสามารถกดเคร่ืองคิดเลขได้ ด้วยเหตนีุเ้อง ถึงแม้คณุจะไมเ่ก่งคณิตศาสตร์ คณุสามารถเก่ง

สถิตไิด้ ผมเห็นนิสิตแบบนีม้าหลายคนแล้ว ดงันัน้ อย่าน าความกลวัวิชาคณิตศาสตร์ มากีดกนัโอกาสในการ

เรียนวิชาสถิต ิเพราะในแนวทางท่ีผมสอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานีแ้ทบจะไมเ่ก่ียวข้องกนั 

20. นโยบายเร่ืองการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 
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ผมเกลียดการคดัลอกผลงานมากท่ีสดุ การท่ีคณุคดัลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 

ถือวา่เป็นการไมเ่คารพผู้ อ่ืน และไมเ่คารพตนเอง เป็นการดถูกูความสามารถทางสมองของตนเอง เป็นการ

หลอกตนเองเพ่ือให้คนอ่ืนรู้สึกวา่คณุดีกวา่ความเป็นจริง ดงันัน้ผมจะลงโทษผู้ ท่ีคดัลอกผลงาน และผู้ ท่ีให้

คดัลอกผลงานถึงท่ีสดุ หากสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ในวิชาของผม 

ผมจะขอเน้นย า้นโยบายของผมอีกครัง้หนึง่วา่ พวกคณุสามารถชว่ยกนัเรียนได้ ให้ค าแนะน า สอนได้ 

แตไ่มส่ามารถท าการบ้านให้กนัได้ คณุชว่ยเพ่ือนอธิบายกระบวนการคิดได้ แตค่ณุไมส่ามารถบอกผลลพัธ์กบั

เพ่ือนได้ หากผมรู้วา่พวกคณุคนใดลอกการบ้าน หรือให้ลอกการบ้าน ผมจะให้ F ทัง้คนให้ลอก และคนลอกโดย

อตัโนมตัิ และผมจะสง่เร่ืองดงักลา่วให้ทางคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป การลงโทษนีจ้ะรวมถึงการ

ลอก และการให้ลอกข้อสอบด้วย 

21. บทส่งท้าย 

วิชาสถิตินี ้จะมีประโยชน์กบัคณุมากๆ ในอนาคต แนน่อนคณุต้องใช้ความรู้นีใ้นการท า Senior 

Project ในการอา่นงานวิจยัตา่งๆ ในการสรุปข้อมลู และในการทดสอบความรู้ท่ีคณุได้รับ (เชน่ ตรวจสอบ

ความรู้ทางจิตวิทยา ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประยกุต์จิตวิทยาไปใช้) ความรู้นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้

กบัหนว่ยงานตา่งๆ ได้ ทัง้ทางด้านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล หรือการเข้าใจขา่วทัว่ไป 

ความรู้นีจ้ะมีประโยชน์กบัพวกคณุมากในอนาคต คณุทราบหรือไมว่า่ สาขาทางสถิติเป็นสาขาท่ีขาดแคลนมาก 

สถิตเิป็นสาขาท่ีความต้องการของตลาดตดิอนัดบั 1 ใน 10 มาตลอดชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา (เชน่ ลองค้น Google 

ด้วยค าว่า highest doctoral degree in demand) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัสถิตท่ีิประยกุต์ใช้ในทาง

สงัคมศาสตร์ สิ่งท่ีพวกเขาใช้ ก็เป็นสิ่งท่ีคณุเรียนในวิชานี ้ดงันัน้คณุควรใช้โอกาสนีพ้ฒันาความสามารถทาง

สถิต ิเพ่ือในอนาคตคณุสามารถน าสิ่งนีไ้ปใช้ในการเรียนและในหน้าท่ีการงานของคณุ 

ผมรู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้สอนวิชานีแ้กพ่วกคณุทกุคน วิชาสถิตเิป็นวิชาพืน้ฐานส าคญัในโลกแหง่จิตวิทยา 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีทางจิตวิทยาตา่งๆ ผมอยากให้คณุทกุคนรักและเข้าใจวิชาสถิติ 

และหวงัวา่คณุจะได้น าวิชานีไ้ปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพของตนเองตอ่ไปได้ในอนาคต 

 


