ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
2. จานวนหน่ วยกิต
3. ชื่อวิชา

2756886
2 หน่วยกิต (2-0-6)
เรื่ องคัดเฉพาะทางการวิจยั ทางการศึกษา (SEL TOP ED RES)

4. คณะ

หัวข้ อ การใช้ โปรแกรม R สาหรับการวิจยั ทางการศึกษา
ครุศาสตร์

5. ภาคการศึกษา
6. ปี การศึกษา

ภาคปลาย (Spring)
2558

7. ชื่อผู้สอน
8. เงื่อนไขรายวิชา

อาจารย์ ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต
วิชาสถิติระดับอุดมศึกษาอย่างน้ อย 2 วิชา

9. สถานภาพของรายวิชา
10. ชื่อหลักสูตร

วิชาเลือก
มหาบัณฑิตหรื อดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั ทางการศึกษา

11. วิชาในระดับ
ปริญญาโทและเอก
12. จานวนชั่วโมงที่สอนต่ อสัปดาห์ 2 (บรรยาย)
13. เนือ้ หารายวิชา
การใช้ โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิ ื ้นฐาน การใช้ เทคนิคในโปรแกรม R เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้ างแผนภาพจากโปรแกรม R
14. ประมวลการเรี ยนรายวิชา
14.1 วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1) พัฒนาทักษะการใช้ โปรแกรม R ในการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน
2) พัฒนาการใช้ เทคนิคจากโปรแกรม R เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้ Loop
การใช้ Function
3) พัฒนาทักษะการสร้ างแผนภาพจากโปรแกรม R
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14.2 เนื ้อหารายวิ ชาต่อสัปดาห์
ครัง้ ที่
1

วันที่
4 ม.ค.

2

11 ม.ค.

3
4

18 ม.ค.
25 ม.ค.

5

7

1 ก.พ.
8 ก.พ.
15 ก.พ.
22 ก.พ.
29 ก.พ.

8

7 มี.ค.

9
10
11
12

14 มี.ค.
21 มี.ค.
28 มี.ค.
4 เม.ย.
11 เม.ย.

13
14

18 เม.ย.
25 เม.ย.

6

2 พ.ค.

เนื ้อหาที่สอน
Installation, data structures, data
management, descriptive statistics
I/O, R packages, basic inferential
statistics
Multiple regression
Analysis of variance
Plotting 1
การสอบครัง้ ที่ 1
Generalized linear model
หยุดวันมาฆบูชา
Factor analysis, structural equation
modeling
Multilevel modeling, generalized
linear mixed model
Functions, debugging
Loops, control statements
การสอบครัง้ ที่ 2
Plotting 2
Apply statements, parallel
processing
Item analysis, item response theory
Missing data analysis, model
diagnostics
การสอบครัง้ ที่ 3
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การบ้ าน
แนะนาเนื ้อหาที่อา่ น
1
Lander (2014) Ch. 1, 2, 4, 5, 15.1
2

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

3
4
5

Lander (2014) Ch. 16
Lander (2014) Ch. 11; Kobacoff (2014)
Ch. 9
Lander (2014) Ch. 7

6

Lander (2014) Ch. 17

7

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

8

Lander (2014) Ch. 12

9
10

Lander (2014) Ch. 9
Lander (2014) Ch. 10

11
12

Kobacoff (2014) Ch. 11, 19, 23
Kobacoff (2014) Ch. 5

13
14

Chalmers (2012)
Lander (2014) Ch. 18
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14.3 วิ ธีจดั การเรี ยนการสอน
1) การบรรยาย 75%
2) การฝึ กปฏิบตั ิการในห้ องเรี ยน 25%
14.4 สื ่อการสอน
1) สไลด์หรื อโครงร่างในการสอน
2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตทิ ี่จะกล่าวในหัวข้ อถัดไป
14.5 การมอบหมายงานผ่านเครื อข่าย
1) สไลด์บรรยาย โครงร่างในการสอน และการบ้ านทังหมดจะมอบหมายทาง
้
website ของผู้สอน
(www.sunthud.com/RINTRO.html)
2) การส่งงาน ให้ สง่ งานผ่านผู้ช่วยสอนโดยตรงทาง Email ให้ คณ
ุ เก็บหลักฐานการส่ง Email เอาไว้
เพื่อยืนยันว่าส่งงานตรงตามเวลา
3) การประกาศ จะส่งผ่าน Email ที่ผมจะรวบรวมไว้ ในคาบเรี ยนแรกเท่านัน้ นิสิตทุกคนมีหน้ าที่ต้อง
อ่าน Email ประกาศ นิสิตไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ได้ รับข้ อมูลจาก Email ยกเว้ นแต่ครัง้ แรกและครัง้
ที่สองที่ผมจะทดสอบว่าชื่อของคุณอยูใ่ นรายวิชาหรื อไม่
4) คะแนน คุณจะทราบคะแนนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่คณ
ุ ส่งการบ้ านและสอบ และทุกครัง้ หลัง
การสอบ ผมจะให้ ใบสรุปคะแนนกับพวกคุณ เพื่อให้ คณ
ุ ทบทวนว่าคะแนนที่ผมมีถกู ต้ องหรื อไม่
นอกจากนี ้ผมจะแนบไฟล์ Excel ใน website ของผม เพื่อให้ คณ
ุ สามารถประมาณเกรดของคุณ
หลังการสอบครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 หรื อคานวณเกรดของคุณก่อนและหลังการสอบครัง้ ที่ 3
14.6 การวัดผลการเรี ยน
คะแนน งานที่ต้องทา
500
การบ้ าน 14 ครัง้
300

การสอบ 3 ครัง้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นิสิตได้ ทบทวนเนื ้อหาการบรรยาย ทดลองใช้ โปรแกรมวิเคราะห์
สถิติ และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์
เพื่อให้ นิสิตได้ ทบทวนเนื ้อหาการบรรยาย ทดลองใช้ โปรแกรมวิเคราะห์
สถิติ และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์
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200

การเขียนสอนการใช้ เพื่อเผยแพร่ความรู้การใช้ โปรแกรม R ให้ แก่นกั วิจยั โดยทัว่ ไป
โปรแกรม
การบ้ าน (50%) ผมจะให้ การบ้ านคุณทุกครัง้ หลังจากที่มีการสอน ให้ คณ
ุ ตอบคาถามลงในช่องที่

กาหนดไว้ หาก Code ของคุณยาวกว่า 5 บรรทัด คุณควรจะใส่ Comment ทุกๆ 5-10 บรรทัด เพื่อให้ ผมเข้ าใจ
การทางานของ Code คุณได้ นอกจากนี ้ หากบรรทัดใดที่ Code ของคุณซับซ้ อน คุณควรจะใส่ Comment ไว้
ด้ วย
การส่งงาน ให้ สง่ งานในสัปดาห์ถดั ไปทาง Email ภายในเวลา 23:59 ให้ แก่ผ้ ชู ว่ ยสอน คุณไม่สามารถ
ส่งงานช้ าได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ผมจะคิดคะแนนการบ้ าน 12 ครัง้ จากทังหมด
้
14 ครัง้ โดยจะเลือก 12 ครัง้
ที่ได้ คะแนนสูงที่สดุ หากคุณไม่สามารถส่งงานได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ถือว่าคุณได้ ใช้ สิทธิ์ที่คณ
ุ ได้ รับ 2 ครัง้ ดังกล่าว
คุณสามารถคาดหวังว่าการตรวจการบ้ านจะเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
การสอบ (30%) การสอนเป็ นแบบประมวลรวม กล่าวคือ สิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ ที่ 1 จะ
ถูกนามาออกข้ อสอบในการสอบครัง้ ที่ 2 ด้ วย และสิ่งที่คณ
ุ เรี ยนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ ที่ 1 หรื อ 2 จะถูกนาไปใช้
ในการสอบครัง้ ที่ 3 ด้ วย ในการสอบทังหมด
้
3 ครัง้ ผมจะเลือกคะแนนสอบสูงสุด 2 ครัง้ ไปคิดคะแนน ด้ วยเหตุ
นี ้ หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ถือว่าคุณได้ ใช้ สิทธิไม่สอบ 1 ครัง้ ดังกล่าว
การเขียนรายงานการใช้ โปรแกรม (20%) นิสิตทุกคนจะสามารถเลือกหัวข้ อในการเขียนสอนการใช้
โปรแกรม R 1 หัวข้ อ โดยให้ นิสิตเขียนจากการประมวลความรู้ วางโครงร่างในการเขียนด้ วยตนเอง ไม่ลอกหรื อ
แปลจากแหล่งอื่น หัวข้ อนี ้จะเป็ นหัวข้ อที่คณ
ุ สนใจโดยเฉพาะ (เช่น การทา Bayes net) หรื อหัวข้ อที่บคุ คลทัว่ ไป
สนใจ (เช่น การวิเคราะห์ถดถอย) ผมคาดหวังว่าในรายงานจะมีประมาณ 10,000 คาขึ ้นไป (ประมาณ 20 หน้ า
ใน Font 14) รายงานส่งที่ผม วันที่ 3 พ.ค. 2559 ภายในเวลา 23:59
ผมจะแบ่งความคาดหวังของผมเป็ น 9 ระดับ ดังนี ้
ระดับ
1
2
3

ความหมาย
ผมเห็นผลงานของคุณ แล้ วอยากเขียนหนังสือร่วมกับคุณทังเล่
้ ม
ผมเห็นผลงานของคุณ แล้ วอยากเชิญชวนให้ บทความของคุณ มาลงใน
หนังสือของผม
ผมเห็นผลงานของคุณ แล้ วคิดว่าหากปรับปรุงอีก 2-3 รอบ คุณจะสามารถอยู่
ในระดับที่ 2 ได้
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คะแนน
200
190
180

4

4
5
6
7
8
9

ผมเห็นผลงานของคุณ แล้ วคิดว่าผลงานของคุณเทียบเท่ากับการเขียนหนังสือ
กวดวิชาในท้ องตลาด
ผมเห็นผลงานของคุณ เห็นโครงร่างที่ชดั เจน อธิบายให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจได้ แต่เต็ม
ไปด้ วยคาผิด เนื ้อหาไม่ตอ่ เนื่อง ราวกับว่าไม่ได้ ผา่ นการตรวจทานที่ดี
ผมเห็นผลงานของคุณ มีโครงร่างที่ชดั เจน แต่ไม่สามารถอธิบายให้ ผ้ อู ่าน
เข้ าใจได้ ราวกับว่าเขียนสมุดโน๊ ตของตัวเอง
ผมเห็นผลงานของคุณ ไม่มีโครงร่างที่ดี อ่านแล้ วไม่เข้ าใจ ควรจะฝึ กการเขียน
มาใหม่
เนื ้อหามีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน ไม่ควรนาบทความนี ้ให้ ผ้ อู ื่นอ่าน
แปลเนื ้อหาจากที่อื่น แนวทางการเขียนเหมือนการตัดจากหลายแหล่ง แล้ ว
แปะใส่ในบทความเดียวกัน

170
160
155
150
100
50

14.7 เกณฑ์การประเมิ นผลการเรี ยน
ช่วงคะแนน
ผลการเรี ยน
900 คะแนนขึ ้นไป
A
น้ อยกว่า 500 คะแนน
F
นอกจากนัน้
B+ ถึง D ตัดคะแนนอิงกลุม่
หมายเหตุ: ผมจะไม่ปัดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น สาหรับคนที่ต้องการเกรดแบบ S หรื อ U คุณ
ต้ องได้ 800 คะแนนขึ ้นไปถึงจะได้ S
15. รายชื่อหนังสืออ่ านประกอบ
15.1 หนังสื อบังคับ
ไม่มี ให้ คณ
ุ ใช้ เนื ้อหาที่ได้ เรี ยน ประกอบกับการค้ นคว้ าทาง Internet
15.2 หนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม
Lander, J. P. (2014). R for everyone: Advanced analytics and graphics. Upper Saddle
River, NJ: Pearson.
หนังสือเล่มนี ้ครอบคลุมเนื ้อหาพื ้นฐานที่คณ
ุ ต้ องใช้ ในการเรี ยน R เกือบทังหมด
้
ผมจึงแนะนาหนังสือ
เล่มนี ้ให้ คณ
ุ อ่านเป็ นหลัก
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Kobacoff, R. I. (2013). R in action: Data analysis and graphics with R (2nd ed.). Shelter
Island, NY: Manning.
หนังสือเล่มนี ้ มีเนื ้อหาที่ละเอียดกว่าเล่มแรก มีเนื ้อหาขันสู
้ งกว่าหนังสือเล่มแรก ผมจึงแนะนาให้ คณ
ุ
อ่านหนังสือเล่มนี ้เสริม
Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering statistics using R. Los Angeles: Sage.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่มีทงเนื
ั ้ ้อหาวิชาสถิติ ประกอบกับการใช้ โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ หาก
คุณต้ องวิเคราะห์สถิตหิ นึง่ ด้ วย R ผมจะแนะนาหนังสือเล่มนี ้ให้ กบั คุณเป็ นเล่มแรก
15.3 บทความวิ จยั และบทความทางวิ ชาการบังคับ
ไม่มี ให้ คณ
ุ ใช้ เนื ้อหาที่ได้ เรี ยน ประกอบกับการค้ นคว้ าทาง Internet
15.4 บทความวิ จยั และบทความทางวิ ชาการอ่านเพิ่มเติ ม
Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of
Statistical Software, 48(2), 1-36.
บทความแนะนา lavaan package สาหรับการวิเคระห์ 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.
บทความแนะนา mirt package สาหรับการวิเคระห์ Multidimensional Item Response Theory
15.5 สื ่ออิ เล็กทรอนิ คส์และเว็บไซต์ทีเ่ กี ่ยวข้อง
https://www.r-project.org/ เวปไซต์หลักที่สามารถหาโปรแกรม R ได้
https://www.r-project.org/mail.html เวปไซต์ที่คณ
ุ สามารถถามคาถามแก่ผ้ ทู ี่ใช้ R ทัว่ โลกได้ แต่
ก่อนที่จะโพสถาม ผมแนะนาให้ คณ
ุ ไปลองค้ นจาก Google ก่อน มิเช่นนันคุ
้ ณอาจโดนเหน็บ ด่า จากผู้ตอบได้
https://r-forge.r-project.org/ เวปไซต์ที่มี source code ของ package บางชนิด
https://github.com/ เวปไซต์ที่มี source code ของ package บางชนิด
15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสอน
R แน่นอน เป็ นโปรแกรมหลักที่ใช้ ในการวิเคราะห์สถิตใิ นวิชานี ้
NppToR โปรแกรมที่เชื่อมโยงระหว่าง Notepad++ และ R ทาให้ คณ
ุ เขียน code ของคุณใน
Notepad++ แล้ วส่งคาสัง่ ไป R ได้
RStudio โปรแกรมที่อพั เกรด GUI ของ R ทาให้ ใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น
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16. การประเมินผลการเรี ยนการสอน
16.1 แบบประเมิ นการสอน
การประเมินการสอนตามภาควิชา
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมิ นการสอนครั้งที ่ผ่านมา
ไม่มี ผมสอนวิชานี ้เป็ นครัง้ แรก
16.3 การอภิ ปรายหรื อการวิ เคราะห์ทีเ่ สริ มสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิ ตจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของบัณฑิตจุฬาฯ
1. มีความรู้
1.1 รู้รอบ
1.2 รู้ลกึ
2. มีคณ
ุ ธรรม
2.1 มีคณ
ุ ธรรมและ จริ ยธรรม
2.2 มีจรรยาบรรณ
3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3.2 สามารถคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหา
4. ทาเป็ น
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ
4.2 มีทกั ษะทางการสื่อสาร
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติ
4.5 มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
5.ใฝ่ ร้ ูและรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
5.1 ใฝ่ ร้ ู
5.2 รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
6. มีภาวะผู้นา
7. มีสขุ ภาวะ
8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
9. ดารงความเป็ นไทยในกระแส
โลกาภิวตั น์

การอภิปรายหรื อการวิเคราะห์เสริ มสร้ างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์




ในแต่ละสัปดาห์ นิสติ จะได้ รับการทดสอบว่าตนเองเข้ าใจสถิติพื ้นฐานที่ได้ รับการสอนหรื อไม่ ซึง่ สถิติเหล่านี ้สามารถนาไป
ประยุกต์ในการทางานประเภทต่างๆ ได้
วิชานี ้ส่งเสริ มให้ นิสติ ทางานด้ วยตนเอง ไม่นาผลงานของคนอื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตนเอง
















วิชานี ้สอนให้ นิสิตคิดอย่างมีระบบ สามารถพิจารณาข้ อมูลที่ตนเองได้ รับ ว่าข้ อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรื อไม่ สามารถนา
ความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ ตอบคาถามทังในด้
้ านการเรี ยนและการงาน ทาให้ นิสิตมีกรอบแนวคิดการแก้ ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ

วิชานี ้สอนให้ นิสิตมีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคาถามทังในเชิ
้
งวิชาการและเชิงประยุกต์ นิสิตต้ องสามารถ
สื่อสารข้ อมูลทางสถิติให้ บคุ คลที่ไม่เคยเรี ยนสถิติเข้ าใจสิ่งที่ตนเองสื ้อสารได้ นิสิตจะมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรมทางสถิติ
และคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย นอกจากนี ้วิชานี ้ยังทาให้ นิสิตบริ หารจัดการข้ อมูลอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อการวิเคราะห์สถิติที่ถกู ต้ อง

นิสิตสามารถนาความรู้ทางสถิติในวิชานี ้ไปใช้ ตอบคาถามในเชิงวิชาการ หรื อเชิงประยุกต์ได้ ความรู้ทางสถิติจะทาให้ นิสิต
ตังค
้ าถามจากข้ อมูลที่ตนเองได้ รับ และรู้วิธีการหาคาตอบที่เหมาะสม






 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา,  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,  ไม่เกี่ยวข้ อง
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17. เวลาประจาคณะ
วันจันทร์ เวลา 12:30 -13:00 และ 16:15 – 17:00 หรื อนัดหมายล่วงหน้ า หากผมไม่สามารถพบคุณตัว
ต่อตัวได้ ผมสามารถคุยกับคุณผ่าน Skype ได้
Email: psunthud@gmail.com พวกคุณสามารถคาดหวังได้ วา่ ผมจะตอบคุณภายในเวลา 24 ชัว่ โมง
ในช่วงที่มีการเรี ยนการสอน ยกเว้ นคืนวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ที่ผมจะตอบคุณภายในคืนวันจันทร์ หากคุณไม่ได้
รับคาตอบจากผมในระยะเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งข้ อความมาเตือนผมอีกครัง้ หนึง่
18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)
นิสิตผู้ชว่ ยสอนในวิชานี ้ คือ X Email: Z ผู้ชว่ ยสอน จะช่วยตอบคาถามในเนื ้อหาวิชาเรี ยนที่คณ
ุ ไม่
เข้ าใจ แต่เนื่องจากผู้ช่วยสอนมีภาระในการเรี ยนเช่นเดียวกับคุณ ขอให้ คณ
ุ ปฏิบตั กิ บั ผู้ชว่ ยสอนด้ วยความ
เคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคารพในเวลาของนิสิตผู้ชว่ ยสอน หากผู้ชว่ ยสอนไม่สามารถตอบคาถามคุณได้ ทนั ที
ขอให้ คณ
ุ โปรดเข้ าใจ
19. ความคาดหวัง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนมากที่สดุ ผมอยากให้ คณ
ุ ได้ รับทราบถึงความคาดหวัง และ
ข้ อตกลงในวิชานี ้และวิชาคอมพิวเตอร์
1) ไม่พดู ในโอกาสที ไ่ ม่ควรพูด และพูดในโอกาสที ่ควรพูด ในห้ องเรี ยน หากผมกาลังบรรยายอยู่ ขอให้
คุณหยุดพูด ถึงแม้ วา่ คุณจะไม่ต้องการฟั งคาบรรยาย ก็ขอให้ เคารพเพื่อนที่ต้องการฟั งด้ วย นอกจากนี ้ผมขอให้
คุณพูดคุยกัน ในกรณีที่ผมต้ องการให้ คณ
ุ อภิปรายซึง่ กันและกัน และขอให้ คณ
ุ อาสาสมัครตอบ ในกรณีที่ผม
ต้ องการอาสาสมัคร ผมไม่กลัวว่าคุณจะตอบผิด เพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้ แต่ผมกลัวว่าคุณจะรู้ผิด
แล้ วผมไม่ร้ ู ทาให้ ผมไม่มีโอกาสแก้ ไขใดๆ
2) การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรี ยน โทรศัพท์มือถือเป็ นสิ่งที่รบกวนการเรี ยนการสอนมาก เสียงจาก
โทรศัพท์มือถือจะทาให้ ผมหรื อเพื่อนของคุณที่กาลังเรี ยนจะเสียสมาธิ ด้ วยเหตุนี ้ ผมอยากให้ คณ
ุ ปิ ดเสียง
โทรศัพท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเครื่ องสัน่ เสียงดังมาก) หากคุณมีธุระจาเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์ในรูปแบบใดก็ตาม
(รวมถึง การคุยโทรศัพท์ ส่งข้ อความ ตอบ Email ส่งสติกเกอร์ LINE อ่าน Facebook ถ่ายรูปลง Instagram
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ระบายความอึดอัดในการเรี ยนสถิติใน Facebook) ขอให้ ไปจัดการธุระของคุณนอกห้ อง เพื่อจะได้ ไม่รบกวนผม
และเพื่อนภายในห้ อง โดยสรุป ผมขอให้ ทกุ คนไม่ใช้ โทรศัพท์ในห้ องเรี ยน หากจะใช้ ให้ ใช้ นอกห้ อง
3) เข้าห้องเรี ยนตรงเวลา เนื่องจากเวลา 14:00 เหมือนเป็ นเวลานัด ที่พวกเราจะมีการเรี ยนการสอนกัน
ดังนันเมื
้ ่อถึงเวลา ผมจะเริ่มสอนทันที ผมจะไม่ทบทวนเนื ้อหา หรื อข้ อตกลงใดๆ ซ ้าถ้ าผมได้ พดู ไปแล้ ว และผม
จะรักษาเวลาของคุณโดยไม่เลิกสายกว่าช่วงเวลาเรี ยน
4) ไม่ขาดเรี ยน เนื ้อหาเกือบทุกบทเรี ยนต่อเนื่องกัน สิ่งที่เรี ยนในคาบหนึง่ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับคาบ
ถัดไป การหยุดเรี ยนจะทาให้ การเรี ยนของคุณไม่ตอ่ เนื่อง และอาจทาให้ คณ
ุ ไม่เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนอีกต่อไป
ตลอดวิชา
5) ทาการบ้าน การเรี ยนด้ วยการฟั งหรื อการอ่านอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้ เข้ าใจได้ ผมเห็น
นักเรี ยนหลายคน เรี ยนแล้ วรู้สกึ ว่าเข้ าใจ แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบตั จิ ริงได้ ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงให้ การบ้ านคุณทุก
คาบเรี ยน ผมขอให้ พวกคุณทาด้ วยตนเอง หากพบว่าคุณผิดในข้ อใด อย่าข้ ามไป กรุณาทาความเข้ าใจว่าทาไม
ผิดและจะแก้ ไขอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถปรึกษาผมหรื อผู้ชว่ ยสอนได้ เสมอ
6) ทบทวนบทเรี ยน การเรี ยนสถิตเิ ป็ นสิ่งที่เน้ นความเข้ าใจ เป็ นสิ่งที่ต้องทบทวน ทาซ ้า เพื่อให้ ตนเกิด
ความเข้ าใจ หากคุณไม่เข้ าใจในการเรี ยนครัง้ แรก คุณอย่าคิดว่าตัวเองโง่ การเรี ยนสถิตแิ ล้ วไม่เข้ าใจเป็ นเรื่ อง
ปกติมาก แต่คณ
ุ จะออกจากความไม่ร้ ู ได้ ด้ วยการทบทวนบทเรี ยน เชื่อหรื อไม่วา่ ผมเรี ยนสถิตขิ นพื
ั ้ ้นฐาน
มาแล้ วทังหมด
้
4 ครัง้ ในช่วงปริญญาตรี ถึงปริญญาโท และในทุกๆ ครัง้ ผมได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่เสมอและสิ่งเหล่านี ้
เป็ นพื ้นฐานที่ดีมากตอนผมเรี ยนระดับปริญญาเอก ดังนันผมจึ
้
งแนะนาให้ คณ
ุ ทบทวนบทเรี ยนทุกครัง้ หลังจากที่
ผมบรรยายแล้ ว
7) อย่ากลัวตาราภาษาอังกฤษ ผมทราบดีว่าหนังสือหรื อบทความที่ให้ คณ
ุ อ่านเป็ นภาษาอังกฤษ ผม
ไม่ได้ คาดหวังให้ คณ
ุ อ่านเข้ าใจทังเล่
้ ม ผมคาดหวังให้ คณ
ุ เริ่มอ่าน หากคุณเริ่ม คุณได้ สร้ างโอกาสในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ หนังสือทางจิตวิทยาและหนังสือสถิตทิ ี่ดี ส่วนใหญ่จะเป็ นหนังสือภาษาอังกฤษ บทความทาง
วิชาการที่คณ
ุ ต้ องอ่านในอนาคตก็เป็ นบทความภาษาอังกฤษ คุณจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ่านตารา
ภาษาอังกฤษได้ ในอนาคต แต่หากคุณเริ่มฝึ กฝนตังแต่
้ วนั นี ้ คุณจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรี ยน
สูงขึ ้น หนังสือที่ผมให้ นี ้เป็ นหนังสือคูม่ ือภาษาอังกฤษที่อา่ นง่ายมาก และเป็ นหนังสืออ้ างอิงในอนาคตได้ ดี
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ดังนันหนั
้ งสือนี ้จึงคุ้มค่าแก่การอ่านเป็ นอย่างยิ่ง ถ้ าส่วนใดที่ไม่เข้ าใจ คุณสามารถถามเพื่อนที่เข้ าใจได้ และ
หากไม่เข้ าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรื อผู้ชว่ ยสอนได้
8) ช่วยกันเรี ยน ขอให้ คณ
ุ ช่วยกันเรี ยน ไม่เข้ าใจเนื ้อหาใดก็ถามตอบกัน มีการสร้ างกลุ่มทบทวน
เนื ้อหาวิชาเรี ยนกัน การที่คณ
ุ ได้ ตอบคาถามหรื อได้ สอนวิชาแก่เพื่อน ก็เหมือนกับได้ ทบทวนบทเรี ยนของตนเอง
ด้ วย ยิ่งสอน ยิ่งตอบมากเท่าไร จะทาให้ คณ
ุ มีความเชี่ยวชาญวิชานันมากยิ
้
่งขึ ้น และถึงแม้ วา่ วิชานี ้จะมีตดั อิง
กลุม่ บ้ างก็ตาม แต่หากทุกคนทาได้ ดีในวิชานี ้ พวกคุณสามารถได้ A ทังชั
้ นเรี
้ ยนได้ และผมก็เคยให้ A ทังชั
้ น้
เรี ยนมาแล้ วหลายครัง้ ด้ วย
9) ถาม หากคุณไม่เข้ าใจเนื ้อหาใด อย่าปล่อยทิ ้งไว้ เนื่องจากเนื ้อหาวิชาสถิตเิ ป็ นเนื ้อหาที่ตอ่ เนื่องกัน
หากไม่เข้ าใจเรื่ องแรกๆ อาจส่งผลให้ ไม่เข้ าใจเรื่ องในบทถัดไปได้ ด้ วยเหตุนี ้ หากคุณมีปัญหาใดให้ ถามทันที
อย่าได้ เกรงใจ
10) ไม่เน้นจา แต่เน้นความเข้าใจ และฝึ กปฏิ บตั ิ สถิตไิ ม่สามารถเรี ยนด้ วยความจาเพียงอย่างเดียวได้
คุณต้ องทาความเข้ าใจ แล้ วฝึ กฝน ถึงจะทาให้ คณ
ุ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ดังนันในคาบเรี
้
ยน อย่ามัวแต่จดคา
บรรยายของผมโดยไม่ได้ ทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาวิชา ในแต่ละคาบ ผมมีสไลด์ให้ คณ
ุ คุณสามารถบันทึกเสียง
ผมได้ หรื อบันทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดังนันถ้
้ าคุณจดการสอนของผมแล้ วคุณไม่สามารถแบ่งความใส่ใจมา
ใช้ ทาความเข้ าใจได้ ผมขอให้ คณ
ุ หยุดจดแล้ วนัง่ ฟั งอย่างตังใจ
้ จงจาไว้ วา่ ถึงแม้ คณ
ุ จะจาสูตรทางสถิตไิ ด้ ถ้ า
คุณไม่เข้ าใจว่าสูตรนันคื
้ ออะไร ใช้ เพื่ออะไร การจาก็ไม่มีประโยชน์ โปรดเข้ าใจว่าผมไม่ได้ หมายความว่าคุณจะ
ไม่จาเลย ผมหมายความว่าให้ คณ
ุ จาผ่านความเข้ าใจ ความจาโดยเข้ าใจจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมโยงของสิ่ง
ที่คณ
ุ จากับสิ่งต่างๆ ในสมองของคุณ ความจารูปแบบนี ้จะอยูไ่ ด้ นาน และเป็ นพื ้นฐานทางสถิตทิ ี่ดีในอนาคต
11) สถิ ติทีผ่ มสอนไม่ใช่วิชาคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นวิชาการใช้ เหตุผล คุณสามารถใช้ ความรู้คณิตศาสตร์
เพียงแค่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มาเรี ยนวิชาของผมได้ คณิตศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ในวิชานี ้ คือ การทา
square root ที่คณ
ุ สามารถกดเครื่ องคิดเลขได้ ด้ วยเหตุนี ้เอง ถึงแม้ คณ
ุ จะไม่เก่งคณิตศาสตร์ คุณสามารถเก่ง
สถิตไิ ด้ ผมเห็นนิสิตแบบนี ้มาหลายคนแล้ ว ดังนัน้ อย่านาความกลัววิชาคณิตศาสตร์ มากีดกันโอกาสในการ
เรี ยนวิชาสถิติ เพราะในแนวทางที่ผมสอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานี ้แทบจะไม่เกี่ยวข้ องกัน
20. นโยบายเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
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ผมเกลียดการคัดลอกผลงานมากที่สดุ การที่คณ
ุ คัดลอกผลงานของคนอื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง
ถือว่าเป็ นการไม่เคารพผู้อื่น และไม่เคารพตนเอง เป็ นการดูถกู ความสามารถทางสมองของตนเอง เป็ นการ
หลอกตนเองเพื่อให้ คนอื่นรู้สึกว่าคุณดีกว่าความเป็ นจริง ดังนันผมจะลงโทษผู
้
้ ที่คดั ลอกผลงาน และผู้ที่ให้
คัดลอกผลงานถึงที่สดุ หากสิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นในวิชาของผม
ผมจะขอเน้ นย ้านโยบายของผมอีกครัง้ หนึง่ ว่า พวกคุณสามารถช่วยกันเรี ยนได้ ให้ คาแนะนา สอนได้
แต่ไม่สามารถทาการบ้ านให้ กนั ได้ คุณช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได้ แต่คณ
ุ ไม่สามารถบอกผลลัพธ์กบั
เพื่อนได้ หากผมรู้วา่ พวกคุณคนใดลอกการบ้ าน หรื อให้ ลอกการบ้ าน ผมจะให้ F ทังคนให้
้
ลอก และคนลอกโดย
อัตโนมัติ และผมจะส่งเรื่ องดังกล่าวให้ ทางคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป การลงโทษนี ้จะรวมถึงการ
ลอก และการให้ ลอกข้ อสอบด้ วย
21. บทส่ งท้ าย
วิชาสถิตินี ้ จะมีประโยชน์กบั คุณมากๆ ในอนาคต แน่นอนคุณต้ องใช้ ความรู้นี ้ในการทา Senior
Project ในการอ่านงานวิจยั ต่างๆ ในการสรุปข้ อมูล และในการทดสอบความรู้ที่คณ
ุ ได้ รับ (เช่น ตรวจสอบ
ความรู้ทางจิตวิทยา ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประยุกต์จิตวิทยาไปใช้ ) ความรู้นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานต่างๆ ได้ ทังทางด้
้
านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล หรื อการเข้ าใจข่าวทัว่ ไป
ความรู้นี ้จะมีประโยชน์กบั พวกคุณมากในอนาคต คุณทราบหรื อไม่วา่ สาขาทางสถิติเป็ นสาขาที่ขาดแคลนมาก
สถิตเิ ป็ นสาขาที่ความต้ องการของตลาดติดอันดับ 1 ใน 10 มาตลอดช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา (เช่น ลองค้ น Google
ด้ วยคาว่า highest doctoral degree in demand) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสถิตทิ ี่ประยุกต์ใช้ ในทาง
สังคมศาสตร์ สิ่งที่พวกเขาใช้ ก็เป็ นสิ่งที่คณ
ุ เรี ยนในวิชานี ้ ดังนันคุ
้ ณควรใช้ โอกาสนี ้พัฒนาความสามารถทาง
สถิติ เพื่อในอนาคตคุณสามารถนาสิ่งนี ้ไปใช้ ในการเรี ยนและในหน้ าที่การงานของคุณ
ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติที่ได้ สอนวิชานี ้แก่พวกคุณทุกคน วิชาสถิตเิ ป็ นวิชาพื ้นฐานสาคัญในโลกแห่งจิตวิทยา
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ทดสอบทฤษฎีหรื อสร้ างทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆ ผมอยากให้ คณ
ุ ทุกคนรักและเข้ าใจวิชาสถิติ
และหวังว่าคุณจะได้ นาวิชานี ้ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ ในอนาคต
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