
รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

  รหัสวิชา  4123601   

   ชื่อรายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจิัย  

     (Programming Application for Statistics and Research) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 

  3  หนว่ยกิต  (2 – 2 – 5) 

3.  หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  กลุ่มวชิาเอกเลือก  ระดับปริญญาตรี 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

  ภาคเรียนที่  1  / ช้ันปีที่  4 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)  (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

8.  สถานที่เรยีน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9.  วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  19  มิถุนายน  2560 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

เกี่ยวกับการหาคุณภาพเครื่องมอืวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งตน้ ได้แก่ การค านวณเกี่ยวกับ ค่า

ร้อยละ การวดัแนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย

สองกลุ่ม ค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วิเคราะหเ์พื่อทดสอบนอนพาราเมตรกิ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล ให้มีความ

เหมาะสมกับบริบทของการวิจัยทางการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการน าความรู้ เกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย อันจะ

เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนและท างานของนักศกึษาต่อไป 

 
 
 

หมวดที่  3  ส่วนประกอบของรายวชิา 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณเกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

และการวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม ค่าสัดส่วน การวัด

ความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวก การทดสอบนอนพาราเมตริก เชน่ ไคสแควร์ 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
   จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์   2 ช่ัวโมง 
  จ านวนช่ัวโมงฝกึปฏิบัติต่อสัปดาห ์  2 ช่ัวโมง 
  จ านวนช่ัวโมงศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา  สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 

เป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการของนักศึกษา 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนา 
การเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

   - มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 

สุจรติ ขยันหมั่นเพียร มีความ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม 

   - ส านกึในจรรยาบรรณแหง่ 

วิชาชีพคร ู

 

- นักศึกษาค้นคว้างานวิจััย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ ตาม 

ประเด็นที่มอบหมาย 

 

- รายงานการศกึษาค้นคว้า 

ถูกต้องกับการใชส้ถิตแิตล่ะ 

ประเภท 

2. ดา้นความรู้ 

   - ความสัมพันธ์และความ 

เชื่อมโยงของเนือ้หาคณิตศาสตร์ 

 

- ฝกึปฏิบัติการวิเคราะห ์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

- ประเมินจากผลการฝกึ 

ปฏิบัติวิเคราะหข์้อมูล 

3. ทักษะทางปัญญา 

   - การคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์

ประเมินค่า 

 

- ฝกึปฏิบัติการวิเคราะห ์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

- ประเมินจากผลการฝึก 

ปฏิบัติวเิคราะหข์้อมูล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   - เอาใจใส่ในการรับฟัง และ 

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกันเกี่ยวกับการใชส้ถิติใน 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 

 

- สังเกตจากการอธิบายและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของ 

นักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารทนเทศ 

   - ความไวในการสรุปความ 

คิดรวบยอด ข้อมูลขา่วสารดา้น 

คณิตศาสตรจ์ากผู้เรยีนระดับ 

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

   - สามารถสื่อสาร 

มีดุลพินจิในการเลือกใช้ และน า 

เสนอข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับ 

ผูเ้รียนคณิตศาสตร์ระดับประถม 

ศกึษาและมัธยมศกึษาได้อย่าง 

 

 

 

- ฝกึวิเคราะหข์้อมูลดว้ยสถิติ 

พรรณนาและอ้างองิ ตามข้อ 

ก าหนด และเสนอผลการ  

วิเคราะห ์และส่งทาง  

อินเตอรเ์น็ต 

 

 

 

- ประเมินจากผลการฝึก 

ปฏิบัติวเิคราะหข์้อมูล 
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เหมาะสม 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   - มีความเชี่ยวชาญในการจัด 

การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ที่มรีูปแบบ 

หลากหลายทั้งที่เป็นทางการ 

กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ  

อย่างสรา้งสรรค ์

 

- การเขียนรายงานการน า 

เส น อ ผ ล ก าร วิ เค ร า ะห์ ใน

รูปแบบ 

งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

 

- ประเมินจากผลการฝึก 

ปฏิบัติวเิคราะหข์้อมูล 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้

ผูส้อน 

1 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

การมอบหมายงาน 

การวัดผลและประเมินผล  

แหลง่ขอ้มูลศกึษาเพิ่มเติม 

4 - ก าหนดการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

2 เครื่องมือวจิัยและการหา 

คุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

4 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ข้อมูลส าหรับการฝึกปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

3 – 4 การวิเคราะหเ์พื่อหาคุณภาพ 

เครื่องมือวจิัย ได้แก่ 

- ค่าความเที่ยงตรง  

- ค่าความเชื่อม่ัน  

- ค่าความยากง่าย  

- ค่าอ านาจจ าแนก 

8 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ข้อมูลส าหรับการฝึกปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

5 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับสถติิ 4 - อภปิราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

6 – 7 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

8 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ
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สัปดาห์ 

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้

ผูส้อน 

สังคมศาสตร์ - ข้อมูลส าหรับการฝึกปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

ราช 

8 – 10 การวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งตน้ 

ได้แก่ 

- การหาค่าความถี่ ร้อยละ 

- การวัดค่ากลาง 

- การวัดการกระจาย 

12 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ข้อมูลส าหรับการฝกึปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

11 สถิตพิาราเมตรกิซ์ 4 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ข้อมูลส าหรับการฝึกปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

12 – 14 การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบพารา 

เมตริก ได้แก่  

- การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  

- การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  

- การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์  

- การวิเคราะหถ์ดถอย 

12 - อภปิราย / ฝึกปฏิบัติ 

- โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ข้อมูลส าหรับการฝึกปฏิบัติ 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

15 สถิตนิอนพาราเมตริกซ์  4 อภปิราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

16 สอบปลายภาค 4 แบบทดสอบ รศ.ดร. ยุ

ภาดี ปณะ

ราช 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1 2.2   5.1 

5.2    

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

20% 
40% 

2 1.1   1.2 - ฝกึปฏิบัติวเิคราะห์ ตลอดภาคการ 15% 
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3.1   4.2 

6.1 

ข้อมูล 

- รายงานการศกึษา 

ค้นคว้า 

ศกึษา 15% 

3 1.1   1.2 

 

การเข้าชั้นเรยีน 

การมสี่วนรว่มกิจกรรม 

ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลัก 

ยุภาดี ปณะราช.  (2555).  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถติิและวิจัย.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์           

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
2.  เอกสารข้อมูลส าคัญ 

กัลยา วานิชย์บัญชา.  (2554).  หลักสถิต.ิ  พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร. 
ชูศร ีวงศ์รัตนะ.  (2544).  เทคนิคการใชส้ถิตเิพื่อการวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต. 
นรนิทร์ธร ผาริการ.  (2553).  ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะการ

แสวงหาความรู้ 
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บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.  (2550).  “หน่วยที่ 3 คุณภาพเครื่องมือวัด” ใน  ประมวลสาระชุดวิชา  
การพัฒนาเครื่องมอืส าหรับการประเมินทางการศกึษา หน่วยที่ 1-7.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  ค้นคว้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนโดยใช้สถิตติ่างๆ จากเวปไซด์ 
  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมนิรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

  1. การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชา โดยการสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนักศกึษา 
เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรูไ้ปฝกึปฏิบัติได้ 
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  2. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ตามแบบประเมินของ 
มหาวิทยาลัย 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  1.  การประเมินการสอน โดยการให้นักศึกษาอภปิรายองค์ความรู้ วธิีการน าความรู้ ไป
ปฏิบัติ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา 

   2.  การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ 
ของมหาวิทยาลัย ในระบบออนไลน์ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายองค์ความรู้ และวิธีการน าความรู้ไปปฏิบัติ ใน

ประเด็นที่นักศึกษายังไม่ชัดเจน ผู้สอนทบทวนองค์ความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติตาม กิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมาย  
   น าผลการประเมินจากแบบความพึงพอใจมาปรับปรุงการสอน ซึ่งพบว่านักศึกษามี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจ ากัดในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มไีม่พอเพียง และสภาพของเครื่อง ไม่

พร้อมใชง้าน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
  ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง จาก

การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศกึษาหรอืตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา

จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม

ในวิชาด้วยการทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา แบบทดสอบ รายงาน 

วิธีการให้คะแนน 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธิผลรายวิชา ได้มกีารวางแผน การ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ตามข้อเสนอแนะ และผล

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
 
 
 ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 

        ลงช่ือ      วันที ่
             (รศ. ดร. ยุภาดี ปณะราช) 


