รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะครุศาสตร/สาขาวิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1194425 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
(Statistical Packages for Research)
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาชีพครู
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.อมร มะลาศรี, ดร.สุพจน ดวงเนตร, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 / ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 มิถุนายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

มคอ. 3
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหสถิติเพื่อการวิจัย
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ใหก ระบวนการเรียนการสอนมี ความเหมาะสมและสอดคลอ งกั บ การเปลี่ ยนแปลงตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยอาศัยผลการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง
การวัดกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ
การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบ
นอนพาราเมติก เชน ไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ การวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความความ -ฝกปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
ตองการของนักศึกษา
-ไมมีการฝกปฏิบัตงิ าน
เฉพาะราย
ภาคสนาม
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการ 2 ชั่วโมง ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
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มคอ. 3

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
1.1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย
1.2.2 อภิปรายกลุม
1.2.3 นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
1.3.2 พฤติกรรมการฟงผูอื่นในการนําเสนองาน
1.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ (ไมตรงกับที่กําหนดใน มคอ.2 เนื่องจากในเปนการกําหนดไวกวาง ๆ)
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและระดับการวัดขอมูล
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสถิตเิ พื่อการวิจัย
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหทางสถิติและ
การวิจัย
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการบรรยาย การอภิปรายกลุมใหญและกลุมยอย การ
รายงานโดยนักศึกษา และเนนการฝกปฏิบัติจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากผลงานทีม่ อบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

มคอ. 3
(1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย เพือ่ นํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทัง้ การวินจิ ฉัยผูเรียน และการวิจัยเพือ่ พัฒนาผูเรียน
(2) สามารถคิดแกปญ
 หาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค และมีวิสัยทัศน
3.2 วิธีการสอน
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ใหผูเรียนคนควาและนําเสนอขอมูล จากนั้นใหผเู รียนไดรวมกันอภิปรายขอมูลรวมกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอรายงาน ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเ รียนดวยความเขาใจ และความรูส ึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม
(2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม และระหวางกลุมผูเรียน
อยางสรางสรรค
(3) มีความสัมพันธที่ดีกบั ผูเ รียน เปนผูนําและผูตามทีม่ ีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 อภิปรายกลุม
4.2.2 นําเสนอผลงาน รายงาน
4.2.3 การปฏิบัติตนในหองเรียนและนอกหองเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 รายงานที่นําเสนอ การทํางานเปนทีม
4.3.2 การประเมินพฤติกรรมใน/นอกหองเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

มคอ. 3
(1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรบั จากผูเ รียนอยางรวดเร็ว ทั้งทีเ่ ปนตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รบั ผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย
รูปแบบทีเ่ หมาะสมกับกลุม ผูเ รียน
5.2 วิธีการสอน
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แนะนําการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองหลักการทํางาน และการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขใน
สาขาที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหนกั ศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และเปดโอกาสใหนกั ศึกษานําเสนอผลงานในชั้น
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากวิธีการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท ี่มีรปู แบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบทีเ่ ปนทางการ(Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Semi - formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส ําหรับผูเรียนทีห่ ลากหลาย ทั้งผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบใหโดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น
6.3 วิธีการประเมินผล
การทดสอบภาคปฏิบัติ การสังเกต

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศรายวิชา

8

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
4 -แนะนํารายวิชาและมอบหมายงาน
บรรยาย เลาประสบการณ และ
อภิปราย
- มอบหมายงานสัปดาหที่ 2
- ตัวแปร
4 -นําเสนอนําเสนอผลการศึกษา
- ขอมูลและระดับการวัดขอมูล
คนควา
-อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา และ
บรรยาย
การสรางแฟมขอมูลและการ
4 บรรยายและการฝกปฏิบัติ
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
การจัดการขอมูลเบื้องตนดวย
4 บรรยายและการฝกปฏิบัติ
โปรแกรมสําเร็จรูป
- รอยละ
4 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
- การวัดแนวโนมเขาสู
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
สวนกลาง
ที่ไดจากการศึกษาคนควา บรรยาย
- ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
และฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวัดการกระจายของขอมูล
4 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
และปฏิบัตกิ ารวิเคราะหขอมูล
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ที่ไดจากการศึกษาคนควา บรรยาย
และฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
การวัดความสัมพันธ
4 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา บรรยาย
และฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
ทดสอบกลางภาคเรียน
4 ทดสอบกลางภาคเรียน

9

การวัดความเชื่อมั่นของ

2

3

4
5

6

7

4

นําเสนอผลการศึกษาคนควา

มคอ. 3
ผูสอน/ผูรับผิดชอบ
ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ
ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ
ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ
ดร.อมร มะลาศรี และ

มคอ. 3
ผูสอน/ผูรับผิดชอบ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
แบบสอบถาม
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา และ
บรรยาย
10-11 การทดสอบสมมติฐาน
8 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา และ
บรรยาย
12-13 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
8 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
คาเฉลี่ยไมเกิน 2 คา
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวย
ที่ไดจากการศึกษาคนควา ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล และ
โปรแกรมสําเร็จรูป
บรรยาย
14-15 การวิเคราะหความแปรปรวน
8 นําเสนอผลการศึกษาคนควา
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวย
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับองคความรู
โปรแกรมสําเร็จรูป
ที่ไดจากการศึกษาคนควา ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล และ
บรรยาย
16 ทดสอบปลายภาคเรียน
4 ทดสอบปลายภาคเรียน

คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

ดร.อมร มะลาศรี และ
คณะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

กิจกรรม

วิธีการประเมิน/ชิ้นงาน

สัปดาหที่

สัดสวนของการ
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู และ
3. ทักษะทางปญญา

1. การเขาชั้นเรียน
2. การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
3. งานที่มอบหมายและ
การมีสวนรวมกิจกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียน
1. การทดสอบกลางภาค
2. การทดสอบปลายภาค

4. ความสัมพันธระหวาง การมอบหมายงานและ
บุคคลและความ
การทํางานเปนทีม
รับผิดชอบ

5. การคิดวิเคราะหเชิง 1. ปฏิบัติการวิเคราะห
ตัวเลข การสือ่ สาร และ ขอมูล
การใชเทคโนโลยี
2. ปฏิบัติการสืบคน
3. การนําเสนอผลการ
สืบคน
6. การจัดการเรียนรู
รวม

กําหนด
ทุกสัปดาห

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การตรวจสอบผลการ
จัดกิจกรรมสงเสริมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
3. การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
การทดสอบ
สัปดาหที่ 8
การทดสอบ
สัปดาหที่ 16
1. การสังเกตและตรวจ
ผลงาน และการทํางาน
เปนทีม
2. การประเมิน
พฤติกรรมใน/นอก
หองเรียน
การทดสอบ หรือการ
ประเมินจากงานที่
มอบหมาย

-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

มคอ. 3
ประเมินผล
10 %

30 %
30 %
10 %

ทุกสัปดาห

-

20 %

100 %

มคอ. 3
ทรงศักดิ์ ภูสีออน. การประยุกตใช SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัย. พิมพครั้งที่ 2.
กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2551.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
แฟมขอมูลจําลอง
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บุญชม ศรีสะอาด . (2545). การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
บุญชม ศรีสะอาด. (2541). วิธีการทางสถิตสิ ําหรับการวิจัย เลม 1. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
บุ ญ เรี ย ง ขจรศิ ล ป . (2533). วิ ธี วิ จั ย ทางการศึ ก ษา. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าการศึ ก ษา, คณะศึ ก ษาศาสตร ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. (พิมพครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด
สามลดา.
สุวิม ล ติร กานันท . (2550). การสร างเครื่อ งมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูก ารปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ฐานขอมูลในประเทศ
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php http://www.watpon.com
http://irweb.rmu.ac.th/
http://www.nstda.or.th/grants/
http://thesis.tiac.or.th/
http://www.thaiedresearch.org/
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.onec.go.th/onec_main/main.php
http://lib.swu.ac.th/opac/main_a1.php
http://lib3.msu.ac.th/
ฐานขอมูลตางประเทศ
http://proquest.umi.com/
http://wwwlib.umi.com/dissertations/
http://www.eric.ed.gov/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ใหนักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการการสอนของรายวิชา

มคอ. 3
1.2 ใหนัก ศึกษามีสวนรวมในการประเมินการนํ าเสนอในรายวิชาเปนการสรางความมีส วนรวมในการเรียน
การสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยประจําวิชานี้
2.2 ซักถามความเขาใจในระหวางการเรียนการสอน
2.3 ผลการทดสอบและการใหระดับผลการเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้เมื่อนักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาและรายวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษามาแลว
3.2 ปรับการฝกปฏิบัติงานเดี่ยวเปนการฝกปฏิบัติเปนคู เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูตอกัน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4.2 การสังเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน
4.3 การมีสวนรวมประเมินการเรียนการสอนโดยผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะ
5.2 มีการกําหนดหัวขอรวมกันกับอาจารยประจํารายวิชานี้เพื่อจัดการเรียนการสอนเปนทีมในบางเนื้อหา

