
มคอ. 3 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 1 
 

มคอ.3 
รายวิชา สถิตหิลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

วป 711  สถิตหิลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร ์  
RB 711  Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์) 
ประเภทรายวชิา วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกลุ 
  ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
ห้องเรียน 1  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
5 มกราคม 2565 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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1. ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) เมื่อจบการเรียนวิชานี้แล้ว ผู้เรียน 
CLO 1 สามารถเลือกใช้สถิติวิเคราะห์หลายตัวแปรในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (สอดคล้องกับ ELO 1, 2) 
CLO 2 สามารถอธิบายแนวคิดส าคัญของสถิติวิเคราะห์หลายตัวแปรได้ (สอดคล้องกับ ELO 1, 2) 
CLO 3 สามารถใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรในรูปแบบงานวิจัยต่างๆ ได้ (สอดคล้องกับ 

ELO 3, 4) 
CLO 4 สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ แปลและตีความผลได้อย่างถูกต้อง (สอดคล้องกับ ELO 3, 4) 
CLO 5 สามารถถ่ายทอดผลวิเคราะห์ทางสถิติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ชัดเจน ควบคู่กับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม (สอดคล้องกับ ELO 3, 4) 
CLO 6 ตระหนักและให้คุณค่าต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการน าเสนอผลวิจัยทางสถิติ (สอดคล้อง

กับ ELO 4) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงจากข้อมูลการสะท้อนความคิดและผลการประเมินของนิสิตใน มคอ.5 รายงานผลการ

ด าเนินงานรายวิชา สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธบิายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติพหุตัวแปร การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซ้ า และการวิเคราะห์ร่วม การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกและการถดถอยแบบโลจิสติก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
การวิเคราะห์ปัจจัย 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

กรณีศึกษา 
 

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

30 30 - - 75 
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3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
 

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 
ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห ์ วันและเวลาให้ค าปรึกษา 

ผศ. ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกลุ 1 ชั่วโมง ตามเวลาที่นัดหมาย 
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์ 1 ชั่วโมง ตามเวลาที่นัดหมาย 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

ตระหนักและค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัย สามารถวพิากษ์
ข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณของ
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัยได ้

การสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทางตรงคือสอนหลักจรรยาบรรณใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ
ผลการวิจัย ทางอ้อม คือ การเรียนรู้
จากแบบอย่างที่ดีของการวเิคราะห์
ข้อมูลและการรายงานผลการวจิัยที่
ถูกตอ้งจากบทความวิจัยที่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

- พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
- การน าเสนองานและการส่งงาน         
ที่มอบหมาย 
- การวพิากษ์บทความวิจัย 

2. ความรู ้

 
 

รายวิช
า 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 

วป 
711 
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2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

มีความรู้ทีท่ันสมัยและเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับพีชคณิตเมทริกซ์ 
แนวคิดและข้อตกลงเบือ้งต้นส าหรับ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัว
แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมหลายตัว
แปร การวิเคราะห์พหุตัวแปรโดยใช้
สถิติความสัมพันธ ์การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ การวเิคราะห์คาโนนิ
คอล และการวิเคราะห์จ าแนก 

- การบรรยาย 
- การฝึกปฏิบัตกิาร วิเคราะห์ขอ้มูล 
- การมอบหมายงาน 
- การน าเสนอในห้องเรียน 
 
 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การสังเกตพฤติกรรมการมี                 
ส่วนร่วมอภิปรายในห้องเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียน 
- การน าเสนองานในชั้นเรียนและ
รายงานที่มอบหมาย 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

มีทักษะทางปัญญาและความคิดรวบ
ยอดที่สามารถเลือกใช้สถติิในการ     
วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์และการอ่านแปลผล 

- การอภิปราย 
- การฝึกปฏิบัตกิารใช้สถิติ การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  

- พฤตกิรรมและการท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
- การแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน  
- การวพิากษ์บทความวิจัยใน
รายงาน  
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ข้อมูล
หลายตัวแปร เปิดรับขอ้เสนอแนะ
และความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
น ามาใช้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

- การมอบหมายงานกลุ่ม - พฤตกิรรมและการท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
_ การท าและน าเสนอรายงานกลุ่ม 
แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้
ท า 
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5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะหส์ถิติหลายตัวแปรได ้
- สามารถอ่านแปลผลการวิเคราะห์
สถิติหลายตัวแปร และเลือกน าผลที่
ส าคัญไปน าเสนอได้อย่างถกูต้อง
และเหมาะสม ทั้งในรูปแบบของ
บทความวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานในระดับชาติ 

- การปฏิบัตงิาน - พฤตกิรรมและการท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมายให้ท า  
- การใช้ระบบ Atutor ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียน เช่น การตั้ง
ค าถามที่สงสัย การตดิต่อสื่อสาร
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน 
และการส่งงาน  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์
 

สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมอื /เทคโนโลยีที่
ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ในการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอน 

1 
12 ม.ค. 
2565 

- ชี้แจงและตกลงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
ตรวจสอบพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียน วิเคราะห์
ความสนใจและความ
พร้อมของผู้เรียน 

• ชี้แจงและตกลง
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

• ตรวจสอบพื้น
ฐานความรู้ผู้เรียน 

• วิเคราะห์ความสนใจ
และความพร้อมผู้เรียน 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เป็น LMS 

• ใช้ Microsoft Form 
สร้างเป็น Quiz เพื่อ
ตรวจสอบพื้น
ฐานความรู้ 

• ใช้ Microsoft Form 
สร้างเป็น Quiz เพื่อ
ตรวจสอบพื้น
ฐานความรู้ 

• ซักถามในห้องเรียน
ออนไลน์ 

ทีมอาจารย์ผู้สอน 
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมอื /เทคโนโลยีที่
ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ในการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอน 

2 
19 ม.ค. 
2565 

1 การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์
หลายตัวแปร  

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 

3  
26 ม.ค. 
2565 

2 พีชคณิตเมทริกซ์ที่ส าคัญ
ในสถิติวิเคราะห์หลายตัว
แปร 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 

4 
2 ก.พ. 
2565 

2, 3, 
4 

แนวคิดและข้อตกลง
เบื้องต้นส าหรับการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
หลายตัวแปร 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 

5 
9 ก.พ. 
2565 

2, 3, 
4 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลายตัวแปรกรณี 1 และ 
2 กลุ่ม 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมอื /เทคโนโลยีที่
ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ในการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอน 

6 
23 ก.พ. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร
ในแบบแผนที่มีแฟคเตอร์
เดียว 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 

7 - 8 
2, 9 มี.ค. 

2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร
ในแบบแผนแฟคทอเรียล 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 

9 
16 มี.ค. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนในแบบแผน
แรนดอมไมซ์บล็อกและ
ในแบบแผนวัดซ้ า 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.น าชัย 

10 
23 มี.ค. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 

11 
30 มี.ค. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์คาโนนิคอล • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมอื /เทคโนโลยีที่
ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ในการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอน 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

12 
20 เม.ย. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์จ าแนกและ
การถดถอยแบบโลจิสติก 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 

13 
27 เม.ย. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 

14 
11 พ.ค. 
2565 

2, 3, 
4 

การวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) 

• สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน์ 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผศ.ดร.กาญจนา 

15 
18 พ.ค. 
2565 

5, 6 สัมมนาน าเสนองานกลุ่ม • ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอสาระส าคัญ
ของงานเพื่อวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็น 

• ผู้เรียนคนอื่นในห้อง
และอาจารย์ผู้สอนร่วม

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ทีมอาจารย์ผู้สอน 
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมอื /เทคโนโลยีที่
ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/
เทคโนโลยี 

ที่ใช้ในการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอน 

ให้ความเห็นและ
วิพากษ์เพิ่มเติม 

16 
19 - 27 

พ.ค. 
2565 
(ตาม

เวลานัด
หมาย) 

5, 6 สอบปลายภาค • ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอสาระส าคัญ
ของงานเพื่อวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็น 

• ผู้เรียนคนอื่นในห้อง
และอาจารย์ผู้สอนร่วม
ให้ความเห็นและ
วิพากษ์เพิ่มเติม 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการเรียน 

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

• ตรวจสอบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร การ 
post ข้อความใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

สอบปลายภาค
ทางออนไลน์ 

ใช้ Microsoft Teams สอบออนไลน์ ผ่านทาง 
Assignments 

* รายละเอียดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การ
แสดงความคิดเห็น การท างานที่
มอบหมาย) 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการสื่อสาร 

การสังเกตเม่ืออภิปรายร่วมกัน 20% 

ความรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
ทักษะความสัมพันธ์                         งานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้า

ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะ
การสื่อสาร 

แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค  

40% 

รายงาน (รายงานกลุ่ม 30% 
รายงานเดี่ยว 10%) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ และ
ทักษะการสื่อสาร 

การสังเกตเมื่อมีการน าเสนอด้วยใน
ชั้นเรียน 
 

40% 

 
รายละเอียดการท ารายงาน 
 1. รายงานกลุ่ม ให้นิสิตรวมกลุ่มกัน ศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัว
แปรที่น่าสนใจ ใหม่ หรือมีความทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อนกับที่เรียนในชั้นเรียน จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และท ารายงานสรุปการสัมมนาส่งปลายภาค 
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 2. รายงานเดี่ยว ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชิ้น คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลายตัวแปร หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติหาความสัมพันธ์หลายตัวแปร รายงานที่ส่งให้เขียนในลักษณะ
ของบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล ค าสั่งที่ใช้วิเคราะห์ และผลวิเคราะห์ที่ได้จาก
โปรแกรม (output) ประกอบบทความ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
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Harper Collins College. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
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New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
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Erlbaum Associates. 
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New Jersey: Prentice – Hall. 
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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. 
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Timm, N. H. (2002). Applied Multivariate Analysis. New York: Springer. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ
ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผูส้อนหลัก เพื่อ

การปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกจิกรรมในชั้นเรยีนของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนน าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน

และการเรียนรูข้องนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหวา่งผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน 
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ผู้สอนตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดยพิจารณาจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหดั

ในห้องเรียน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นตน้ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล

การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้เหน็แนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พรอ้มทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 


