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รายวิชา สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วป 711 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
RB 711 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science III
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องเรียน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจําแนกวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่ง
ตัวแปรและหลายตัวแปรได้
2. เพื่อให้นิสิตสามารถบอกลักษณะของการวิจัยที่ควรใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรได้ รวมทั้งสามารถ
แสดงเหตุผลได้
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3. เพื่อให้นิสิตสามารถแทนข้อมูลหลายตัวแปรด้วยเมทริกซ์และเวคเตอร์ พร้อมทั้งแสดงวิธีการบวก
ลบ คูณ หาร เมทริกซ์ได้
4. เพื่อให้นิสิตสามารถคํานวณสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรในรูปแบบงานวิจัยต่างๆ ได้
5. เพื่อให้นิสิตสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ แปล และตีความผลได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่มีความถูกต้องชัดเจน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอที่เหมาะสม
7. เพื่อให้นิสิตตระหนักและให้คุณค่าต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของวิชานี้เน้นให้นิสิตค้นคว้าความรู้ใหม่ทางด้านการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ขั้น
สูงที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงจากข้อมูลการสะท้อนความคิดและผลการประเมินของนิสิตใน มคอ.5
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III ภาค 2 ปี
การศึกษา 2555
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปร ซึ่งมีการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยใน
กรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างเดียว และสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
สําหรับแบบแผนการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอล และการ
วิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู้

5

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

4

1

2

3
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4. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อาจารย์ ดร. วิชุดา กิจธรธรรม

จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

วันและเวลาให้คําปรึกษา
ตามเวลาที่นัดหมาย
ตามเวลาที่นัดหมาย

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

ตระหนักและคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอ
ผลการวิจัย สามารถวิพากษ์
ข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอ
ผลการวิจัยได้

การสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางตรงคือสอนหลักจรรยาบรรณใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอ
ผลการวิจัย ทางอ้อม คือ การเรียนรู้
จากแบบอย่างที่ดีของการวิเคราะห์
ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยที่
ถูกต้องจากบทความวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล

1.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- การนําเสนองานและการส่งงาน
ที่มอบหมาย
- การวิพากษ์บทความวิจัย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

มีความรู้ทที่ ันสมัยและเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับพีชคณิตเมทริกซ์
แนวคิดและข้อตกลงเบือ้ งต้นสําหรับ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัว
แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมหลายตัว
แปร การวิเคราะห์พหุตัวแปรโดยใช้
สถิติความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์คาโนนิ
คอล และการวิเคราะห์จําแนก

- การบรรยาย
- การฝึกปฏิบัตกิ าร วิเคราะห์ขอ้ มูล
- การมอบหมายงาน
- การนําเสนอในห้องเรียน

- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมอภิปรายในห้องเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียน
- การนําเสนองานในชั้นเรียนและ
รายงานที่มอบหมาย
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

มีทักษะทางปัญญาและความคิดรวบ
ยอดที่สามารถเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์และการอ่านแปลผล

3.2 วิธีการสอน

- การอภิปราย
- การฝึกปฏิบัตกิ ารใช้สถิติ การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

3.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมและการทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในชั้นเรียน
- การวิพากษ์บทความวิจัยในรายงาน
- การสอบกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
หลายตัวแปร เปิดรับข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
นํามาใช้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

4.2 วิธีการสอน

- การมอบหมายงานกลุ่ม

4.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมและการทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
_ การทําและนําเสนอรายงานกลุ่ม
แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ทํา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

5.2 วิธีการสอน

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - การปฏิบัตงิ าน
ในการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรได้
- สามารถอ่านแปลผลการวิเคราะห์
สถิติหลายตัวแปร และเลือกนําผลที่
สําคัญไปนําเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ทั้งในรูปแบบของบทความ
วิจัยและการนําเสนอผลงานใน
ระดับชาติ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมและการทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- การทําแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมายให้ทาํ
- การใช้ระบบ Atutor ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียน เช่น การตั้ง
คําถามที่สงสัย การติดต่อสื่อสาร
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน และ
การส่งงาน

หน้า 4

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
แนะนํา แสดงความ
คิดเห็น และทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน

1

ชี้แจงและตกลงเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตรวจสอบพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียน วิเคราะห์ความสนใจ
และความพร้อมของผู้เรียน

2

ความรู้ทางพีชคณิตเกี่ยวกับ
เวคเตอร์และเมทริกซ์ที่จําเป็นต้อง
ใช้

3

กิจกรรมกลุ่ม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

3

แนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้น
สําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลายตัวแปร

3

4

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกรณี 1
และ 2 กลุ่ม

3

กิจกรรมกลุ่ม บรรยาย
อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และสะท้อนผล
การเรียนรู้
บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

5

การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมในแบบแผนที่มี
แฟคเตอร์เดียว

3

บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

6

การวิเคราะห์ความแปรปรวนใน
แบบแผนแฟคทอเรียล

3

บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

7

การวิเคราะห์ความแปรปรวนใน
แบบแผนแรนดอมไมซ์บล็อก

3

บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

8

การวิเคราะห์ความแปรปรวนใน
แบบแผนวัดซ้ํา

3

บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

9
10

11

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์พหุตัวแปรโดยใช้สถิติ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประมวลรายวิชา
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ตัวอย่าง
โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้สอน

สอบกลางภาค
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ความคิดเห็น และ
ประกอบการสอน/Aสะท้อนผลการเรียนรู้
tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
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อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.นําชัย

อ.ดร.วิชุดา

อ.ดร.วิชุดา
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ

12

การวิเคราะห์คาโนนิคอล

13

การวิเคราะห์จําแนก

14

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

15

นิสิตเสนอผลงาน

16

นิสิตเสนอผลงาน

17

นิสิตเสนอผลงาน

18

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Aความคิดเห็น และ
tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
สะท้อนผลการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Aความคิดเห็น และ
tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
สะท้อนผลการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Aความคิดเห็น และ
tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
สะท้อนผลการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
อภิปราย และสะท้อน
รายงานของนิสิต
ผลการเรียนรู้
3
อภิปราย และสะท้อน
รายงานของนิสิต
ผลการเรียนรู้
3
อภิปราย และสะท้อน
รายงานของนิสิต
ผลการเรียนรู้
สอบปลายภาค

อ.ดร.วิชุดา

อ.ดร.วิชุดา

อ.ปิยรัฐ

คณะผู้สอน
คณะผู้สอน
คณะผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การ
แสดงความคิดเห็น)
การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
รายงาน (รายงานกลุ่ม 30%
รายงานเดี่ยว 10%)
การทํางานที่ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ความรู้
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ทักษะความสัมพันธ์
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และการเข้า
ชั้นเรียน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะ แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
การสื่อสาร
ภาค
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
การสังเกตเมื่อมีการนําเสนอด้วยใน
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ และ ชั้นเรียน
ทักษะการสื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา
งานที่มอบหมายในแต่ละครั้ง โดย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พิจารณาจากการอภิปราย การ
และความรับผิดชอบ และทักษะการ อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ การ
สื่อสาร
เรียบเรียงเนื้อหาสาระและการ
ถ่ายทอดความรู้และสารสนเทศ แก่
ผู้อ่าน
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สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%

40%
40%
10%
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รายละเอียดการทํารายงาน
1. รายงานกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรที่น่าสนใจ ใหม่
หรือมีความทันสมัย จนสามารถนําประเด็นที่ศึกษานั้นมาปฏิบัติหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ รายงานที่ส่งให้เขียนใน
ลักษณะบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์วารสาร และนําเสนอพร้อมกับสาธิตการวิเคราะห์ประเด็นนั้นในชั้นเรียน
2. รายงานเดี่ยว ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชิ้น คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลายตัวแปร หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติหาความสัมพันธ์หลายตัวแปร รายงานที่ส่งให้เขียนในลักษณะ
ของบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล คําสั่งที่ใช้วิเคราะห์ และผลวิเคราะห์ที่ได้จาก
โปรแกรม (output) ประกอบบทความ
3. รายงานทุกชิ้นต้องส่งเป็นรูปเล่มแก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และส่งไฟล์ผ่านทางระบบ A-tutor
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ดุษฎี โยเหลา (2543). สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV. เอกสารประกอบ การสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
ผจงจิต อินทสุวรรณ (2545). การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จํากัด.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin B. J., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis.
(7th ed.) New Jersey: Pearson Education, Inc.
Stevens, J. (1992). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. (4th ed.) New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Tabachnick, B. G. & Fidel, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. (5th ed.) New York :
Harper Collins College.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Harlow, L. L. (2005). The Essence of Multivariate Thinking: Basic Themes and Methods.
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Harris, R. J. (2001). A Primer of Multivariate Statistics. (3rd ed.) New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates.
Johnson, R. A. & Wichern, D. W. (2003). Applied Multivariate Statistical Analysis. (5th ed.)
New Jersey: Prentice – Hall.
Kirk, R. E. (1995). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. (3rd ed.)
California: Brooks/Cole.
Marcoulides, G. A. & Hershberger, S. L. (1997). Multivariate Statistical Methods: A First
Course. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Meyers, L., Gamst, G., Guarino, A. J. (2006). Applied Multivariate Research: Design and
Interpretation. California: Sage Publications.
Raykov, T., Marcoulides, G. A. (2008). An Introduction to Applied Multivariate Analysis.
New York: Rouledge.
Rencher, A. C. (1995). Methods of Multivariate Analysis. New York: Wiley-Interscience.
Tatsuoka, M. M. (1988). Multivariate Analysis. (2nd ed.) New York: Macmillan Publishing.
Timm, N. H. (2002). Applied Multivariate Analysis. New York: Springer.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
Lomax, R. G. (1998). Statistical Concepts: A Second Course for Educational and the
Behavioral Sciences. (2nd ed.) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Maxwell, S.E., Delaney, H.D. (2004). Designing Experiments and Analyzing Data: A Model
Comparison Perspective. (2nd ed.) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Timm, N. H. (1975). Multivariate Analysis with Applications in Education and Psychology.
California: Brooks/Cole.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ
ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลัก เพื่อ
การปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนนําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน
และการเรียนรูข้ องนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยพิจารณาจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสํารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนํามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ซึ่งจะทําให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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