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ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :  2204-2109 
ช่ือวชิำ :  โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  (Statistical Package) 
จ ำนวน :  2 หน่วยกิต 3 ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) :  ระดบัชั้น ปวช.3 สำขำวชิำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชพค.3/1,ชพค.3/2) 
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  1/2560     
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  วนัจนัทร์ 15.20 – 16.20 น.  วนัพุธ  12.20 – 14.20 น.  วนัพฤหสับดี 10.20-11.20 น. 

และวนัศุกร์ 10.20 -12.20 น. 
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นำงสำวปิยมำส  แกว้อินตำ    
ทีท่ ำงำน (Office) :  สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ประเภทวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร   
 วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
โทรศัพท์ (Phone) :   09 4757 5632     
อเีมล์ (E-Mail) :  piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   จตุภทัร  เมฆพำยพั.  โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ (SPSS 18). กรุงเทพฯ : ซคัเซส 

มีเดีย, 2557. 
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) : -http://www.watpon.com/spss/ 
 -หอ้งสมุดวทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย หอ้งสมุดสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 -หอ้งปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
   ประเภทวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร  วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 

1. มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกักำรค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำน 

2. รวบรวมและเตรียมขอ้มูลส ำหรับประมวลผลขอ้มูลทำงสถิติพื้นฐำน 

3. ใชค้  ำสั่งโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติพื้นฐำน 

4. จดัท ำรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติและแผนภูมิ 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีดีในกำรใชค้อมพิวเตอร์ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงควำมรู้เก่ียวกับหลักกำรค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำนกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลกำรประมวลผลข้อมูล    

ตำมลกัษณะงำน 
2. ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำรจดัท ำรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติและแผนภูมิ 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษำ และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกักำรค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำนกระบวนกำรรวบรวมขอ้มูลกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  จดัเตรียมขอ้มูล บนัทึกและแกไ้ขขอ้มูล กำรใชค้  ำสั่งโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติประมวลผลขอ้มูลใหไ้ดค้่ำสถิติ
พื้นฐำน  จดัท ำรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติและแผนภูมิ 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้ นกัเรียนแสดงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบั 
  1.  ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงสถิติ   2.  กำรประมวลผลขอ้มูล 
  3.  กำรแจกแจงควำมถ่ี    4.  กำรวดัแนวโนม้เขำ้สู่ส่วนกลำง 
  5.  กำรวดักำรกระจำย    6.  กำรวดักำรกระจำยสัมพทัธ์และรูปร่ำงของขอ้มูล 
  7.  กำรหำต ำแหน่งของขอ้มูล   8.  โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ      
   

ทกัษะ 
 1.  มีทกัษะกำรค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำน 

2.  มีทกัษะในกำรจดักำรขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
3.  มีทกัษะกำรวเิครำะห์สถิติเบ้ืองตน้และรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติและแผนภูมิดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
 

คุณธรรม   
 1.  ควำมมีวนิยั     2.  ควำมรับผดิชอบ 
 3.  ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต    4.  ควำมสนใจใฝ่รู้ 
 5.  กำรตรงต่อเวลำ        
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ตัวช้ีวดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผูเ้รียนน ำควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบักำรค ำนวณทำงสถิติไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได้ 
2. ผูเ้รียนสำมำรถจดักำรขอ้มูล  วเิครำะห์สถิติเบ้ืองตน้  และรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติและแผนภูมิดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

SPSS ได ้
3. ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผำ่นกำรประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1. จิตพิสัย (เวลำเรียนกำรแต่งกำยและควำมประพฤติ)   20% 

2. กำรสอบประมวลควำมรู้กลำงภำค     20% 
3. ช้ินงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยระหวำ่งภำคเรียน    40% 

   4. กำรสอบประมวลควำมรู้ปลำยภำค     20% 
 
วธีิกำรสอน (Instructional Strategies)  

จดักำรเรียน กำรสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง (CIPPA Model) มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง
ทำงดำ้นร่ำงกำย สติปัญญำ สังคม และอำรมณ์ ดงัน้ี 
 1.  บรรยำย สำธิต และใหผู้เ้รียนท ำกำรคน้ควำ้ขอ้มูล องคค์วำมรู้จำกเอกสำร หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำน กำรจดักำรขอ้มูล วเิครำะห์สถิติเบ้ืองตน้ และรำยงำนขอ้มูลทำงสถิติ
และแผนภูมิดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
 3.  มอบหมำยงำนใหน้กัศึกษำวเิครำะห์หลกักำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ตำมลกัษณะงำนต่ำงๆ 

4.  กำรสอนทุกคร้ังใชภ้ำพน่ิง PowerPoint และภำพเคล่ือนไหว ประกอบกำรบรรยำย  รวมถึงสำธิตขั้นตอนกำร
ปฏิบติั 
 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้นกัศึกษำน ำควำมรู้จำกกำรเรียนวิชำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ รวบรวมเป็นควำมรู้ สร้ำงเป็นรำยงำนกลุ่มละ 1 เล่ม 
โดยมีสมำชิกกลุ่มละ 2-3 คน พร้อมน ำเสนอรำยงำน 
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เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 กำรเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 กำรเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 กำรเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 กำรเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 กำรเรียนดี  50 - 54 1.0 กำรเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 กำรเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 กำรเรียนไม่ผ่ำน 

 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวชิำ : โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  (Statistical Package) เรียน 18 คร้ัง 54 ชัว่โมง 

 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 -ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงสถิติ 
 

ฟังครูแนะน ำวธีิกำรเรียน 
และอธิบำยเก่ียวกบัควำมรู้
เบ้ืองตน้ทำงสถิติ: CI  

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test
ประเมิน  
ตำมสภำพจริง 

ใชห้อ้งปฏิบติักำร
คอมพิวเตอร์ได้
อยำ่งถูกตอ้งตำม
กฎระเบียบ และ
เขำ้ใจระเบียบวธีิ
ทำงสถิติ 

2 -กำรประมวลผลขอ้มูล 
 

อธิบำยขั้นตอนกำร
ประมวลผลขอ้มูล: CI 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

วเิครำะห์ขั้นตอน
กำรประมวลผล
ขอ้มูลได ้

3-4 -กำรแจกแจงควำมถ่ี 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรแจกแจง
ควำมถ่ี: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

สร้ำงตำรำง กรำฟ
หรือแผนภูมิ กำร
แจกแจงควำมถ่ีได ้

5-6 -กำรวดัแนวโนม้เขำ้สู่ส่วนกลำง 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรวดั
แนวโนม้เขำ้สู่ส่วนกลำง: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ค ำนวณหำค่ำเฉล่ีย 
มธัยฐำน และฐำน
นิยม และอธิบำย
ควำมสัมพนัธ์ได ้

7-8 -กำรวดักำรกระจำย 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรวดักำร
กระจำย: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ค ำนวณหำพิสัย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน และควำม
แปรปรวนได ้
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

9 -กำรวดักำรกระจำยสัมพทัธ์และ
รูปร่ำงของขอ้มูล 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรกำรวดั
กระจำยสัมพนัธ์และรูปร่ำง
ของขอ้มูล: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ค ำนวณหำ
สัมประสิทธ์ิกำร
กระจำย และอธิบำย
รูปร่ำงขอ้มูลได ้

10-
11 

-กำรหำต ำแหน่งของขอ้มูล 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรหำ
ต ำแหน่งของขอ้มูล: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ค ำนวณหำควอร์
ไทล ์เดไซล ์เปอร์
เซ็นไทลไ์ด ้

12 -โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
 

อธิบำยภำพรวมเก่ียวกบั
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
สถิติ: CI 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

อธิบำยลกัษณะของ
โปรแกรม SPSS, 
Minitab, SAS,  
S-Plus/S+,PSPP,R, 
MS EXCEL 

13 -แนะน ำกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป 
SPSS 
 

แนะน ำกำรใชโ้ปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ใชง้ำนโปรแกรม 
SPSS เบ้ืองตน้ได ้

14-
15 

-กำรจดักำรขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรจดักำร
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

เปิดและสร้ำง
แฟ้มขอ้มูล, เพิ่ม ลบ 
คน้หำ เลือก แกไ้ข 
และค ำนวณขอ้มูล 
ดว้ยโปรแกรม 
SPSS ได ้

16-
17 

-กำรวเิครำะห์สถิติเบ้ืองตน้ดว้ย
โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
 

อธิบำยขั้นตอนกำรวิเครำะห์
สถิติเบ้ืองตน้ดว้ยโปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งำนท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตำมสภำพจริง 

ใชโ้ปรแกรม SPSS 
สร้ำงตำรำงแจกแจง
ควำมถ่ี, หำควอร์
ไทล ์เปอร์เซ็นไทล ์ 
ค่ำเฉล่ีย มธัยฐำน 
ฐำนนิยม พิสัย ส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน 
และควำมแปรปรวน
ได ้
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

18 
สอบมำตรฐำนรำยวชิำ (Pretest, Post 
Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำนรำยวชิำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ สอบมำตรฐำน
รำยวชิำ (Pretest, 
Post Test, 
Examination) 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    
 
ช่ือวชิำ : โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ (Statistical Package) 
 
กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง (CIPPA Model) มีควำมหมำย ดงัน้ี 
C  (Construction)  คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกำสสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเ้รียนท ำกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
P  (Physical Participation)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่ำงกำย 
P  (Process Learning)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนกำรต่ำง ๆ เช่นกระบวนกำรคิด  

   กระบวนกำรแกปั้ญหำกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดผลส ำเร็จ 
A  (Application)  คือ  กำรจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนั 



 

 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วชิำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ รหัส 2204 2109  

หลกัสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพ พุทธศักรำช 2556 
สำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
ประเภทวิชำพำณชิยกรรม 

 
จัดท ำโดย 

 
นำงสำวปิยมำส  แก้วอนิตำ 

 
 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf

