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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ 661
สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 661
Statistics for Science Education Research
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
อาจารย์ผู้สอน
1. อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา :
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ห้องบรรยาย 6-202 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวข้อ จานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

หัวข้อ
แนะนารายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
2

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
2
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ความรู้เบื้องต้นของสถิติกับงานวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา
การกาหนดตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ลักษณะของข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยประเภทต่าง
ๆ
สถิติเชิงพรรณนา (การแจกแจงความถี่, การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย
ของข้อมูล)
สถิติเชิงพรรณนา (การแจกแจงความถี่, การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย
ของข้อมูล) (ต่อ)
สถิติอ้างอิงแบบมีพารามิเตอร์ (การแจกแจงแบบ
ที การแจกแจงแบบปกติ)
สถิติอ้างอิงแบบมีพารามิเตอร์ (การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่)
สอบกลางภาคเรียน
สถิติอ้างอิงแบบไม่มีพารามิเตอร์ (การแจกแจง
ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์)
สถิติอ้างอิงแบบไม่มีพารามิเตอร์ (การแจกแจง
ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์) (ต่อ)
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การแปลความหมายจากข้อมูลทางสถิติ
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย
สถิติอ้างอิงแบบไม่มีพารามิเตอร์ (การแจกแจง
ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์)
สอบปลายภาค

2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2
2
2

2
2
2

เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์
ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ
มีการอภิปรายประเด็นงานวิจัยและ
สถิติอย่างต่อเนื่อง

เป็นการใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจาก
ตัวอย่างที่กาหนดให้ ทาให้ใช้เวลา
เกินกว่าที่กาหนด

2

2. หัวข้อที่สอนไม่ครบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มันัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
แนวทางชดเชย
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
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ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม่มี และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ผลการเรียนรู้
รายวิชา
มี ไม่มี ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข
คุณธรรมจริยธรรม
1. มีจริยธรรม และจรรยาในการใช้สถิติ
วิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
และจรรยาในการใช้สถิติวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่เกี่ยวกับ
สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา
อย่างลึกซึ้ง
2. นาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
เกี่ยวกับสถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยความ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
3. สามารถใช้เลือกใช้สถิติวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า ประเด็นปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับสถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
อย่างสร้างสรรค์

1. สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาในการทาวิจัยและ
ประกอบวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
และการคานึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา
3. เน้นให้นิสิตมีความรับผิดชอบ รู้
หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะ ค้นคว้าความรู้
ทฤษฎี หลักการตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับสถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา
2. ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้นิสิต
เข้าร่วมศึกษา อบรม หรือสัมมนา
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า ประเด็น
ปัญหาที่สาคัญและซับซ้อนอย่าง
สร้างสรรค์
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นิสิตได้ศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี วางตนได้
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
2. มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน มีความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ทักษะการคานวณและทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาๆ เกี่ยวกับ
สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาที่ซับซ้อน
2. สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการ
ทาวิจัยหรือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อ
เลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
5. สามารถสื่อสารและ/หรือนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
6. สามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมทางวิทยา
ศาสตรศึกษา
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นิสิตตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นบทบาทการ
เป็นผู้นาและผู้ตาม
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน
4. จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิต
ได้ใช้ทักษะการคานวณและทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
นิสิตได้มีทักษะในการเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้สื่อสาร
ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้สืบเสาะ
ค้นคว้าหาความรู้ทั้งไทยและสากล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน
5. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงาน ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3.
4.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถิติตวิจัยทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งให้ feedback อย่าง
ทันท่วงที
4.2 จัดการเรียนรู้ที่ให้เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนในเรื่องของการคานวณ และให้มีการทางานเป็นกลุ่มในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
4.3 จัดตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบอาจารย์
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นิสิต กศ.ม.ชั้นปีที่ 1 (นอกเวลา) จานวน 10 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
10 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นิสิต กศ.ม. (นอกเวลา) ชั้นปีที่ 1 จานวน 6 คน
ระดับคะแนน
จานวน
A
1
B+
7
B
2
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

คิดเป็นร้อยละ
10
70
20

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
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ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
(ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล)...................................................................
..............................................................................................................................................
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล
ไม่มี

ไม่มี

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
(ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล)...................................................................
..............................................................................................................................................
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
(ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)………………………………………………….........................
..............................................................................................................................................
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
1) มีการทบทวนโดยให้นิสิตทาสรุปสิ่งที่เรียนรูท้ ุก นิสิตมีความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่สอนสามารถ
ครั้งที่มีการเรียนการสอน
สรุปความรู้ได้เข้าใจและถูกต้อง
2) คณาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้จาก
ลงความเห็นในการให้คะแนนตามคุณภาพของ
ผลงานนักเรียน การตอบคาถามในชั้นเรียน การ ผลงาน การตอบคาถาม การสอบ และการ
สอบ และการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
(ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ)……………………....
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.
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ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

ไม่มี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
(ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา).......
..............................................................................................................................................
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต

ไม่มี

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มีข้อวิพากษ์จากนิสิต
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
นิสิตใช้เวลาค่อนข้างมากในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
จัดการเรียนรู้ที่ให้เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนในเรื่องของการคานวณ และให้มีการทางานเป็นกลุ่มในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
ได้ทาการเพิ่มกิจกรรมและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับ เรียงลาดับหัวข้อในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
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(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………................................................
.
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ผลการดาเนินการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพื่อปรับปรุง
รายวิชาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล)
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................................)
วันที่รายงาน.....................................
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