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รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
คณะ/สถาบัน :     สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัส และช่ือรายวชิา :  วป 511    สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร์  I   
                                          RB 511   Statistics for Data Analysis  in  Behavioral  Science  I 
2. จ านวนหน่วยกติ :  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตร:  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

ประเภทของวชิา: วชิาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
                อ.ดร. น าชยั  ศุภฤกษ์ชยัสกุล                   E-mail : numchai@g.swu.ac.th   
   อ.ดร.ปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์    E-mail : piyarat@g.swu.ac.th 
   อ.ดร.จรัล   อุ่นฐิติวฒัน์    E-mail : jarun@swu.ac.th  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน :  ภาคการศึกษา: ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558     ชั้นปีท่ีเรียน: ปี 1        
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่ม ี
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite): ไม่มี 
8. วนั เวลา และสถานทีเ่รียน :  วนัเสาร์   หอ้งเรียน 1 สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์   
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด : วนัท่ี  7  มกราคม    2559 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติต่าง ๆ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  การแปลผล  และเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชส้ถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงผลกระทบในดา้นคุณธรรม จริยธรรมของการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 5. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร การถ่ายทอดขอ้มูล และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการน าเสนอขอ้มูล 

      
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

จากรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม
ศาสตร์  I (มคอ.5)  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 นั้ น เม่ือพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาจากแบบ
ประเมิน ปค.003 และการให้นิสิตสะทอ้นผลการเรียนรู้ภายหลงัเรียนแลว้ พบประเด็นท่ีควรปรับปรุงจาก
ขอ้เสนอแนะของนิสิตคือ นิสิตจ านวนหน่ึงยงัไม่มีความคุน้เคยกบัสถิติในการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์มา
ก่อน หรือไม่คุน้เคยกบัโปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผนวกกบัการท่ีนิสิตยงัให้เวลากบัการศึกษา
คน้ควา้และทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองนอกชั้นเรียนยงัมีนอ้ย หรือศึกษาในช่วงใกลส้อบ ท าให้นิสิตอาจยงั
ไม่ค่อยมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเท่าท่ีควร แต่จะมีความเขา้ใจมากข้ึนเม่ือไดฝึ้กปฏิบติั ดงันั้นผูส้อนจึงได้
จดัสรรเวลาให้เพียงพอต่อการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนของนิสิตให้มากข้ึน โดยจะมอบหมายเน้ือหาคร้ังต่อไป
ให้นิสิตไปเตรียมตวัมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถลดเวลาในการบรรยายเน้ือหาให้น้อยลง และสามารถ
เพิ่มเวลาใหก้บัการฝึกปฏิบติัได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ในรายวิชาน้ีมีการน าผลการประเมินในภาคการศึกษาท่ีผ่านมามา
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้รายวิชามีเน้ือหา และทกัษะท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนเหมาะสมกบัยุคสมยั  และตอบสนองกบัความตอ้งการของผูเ้รียน จากผลการประเมินในภาค
เรียนท่ีผา่นมา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว
และสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลกัและปฏิสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
และการเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับค่าเฉล่ียท่ีปรับแล้ว  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ โดยฝึกวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
30 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 
0 30 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 
75 

(5 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 
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3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 

 
4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
              สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
               อ.ดร. น าชยั  ศุภฤกษ์ชยัสกุล       ชัว่โมงท่ีนดัหมาย         ตามเวลานดัหมาย        
 อ.ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ ์             ชัว่โมงท่ีนดัหมาย        ตามเวลานดัหมาย 
 อ.ดร.จรัล   อุ่นฐิติวฒัน์                ชัว่โมงท่ีนดัหมาย        ตามเวลานดัหมาย 
 

   หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพัฒนา วธีิการสอน วธีิการประเมิน 
(1) ใหข้อ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อ
ความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(2) ริเร่ิมยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการ
ทบทวนและแกไ้ข 

- อภิปรายผลกระทบต่อการ 
  ละเมิดจริยธรรม 
-ใชก้รณีศึกษาช้ีใหเ้ห็น
ผลกระทบ 
  กบับทบาทการแกปั้ญหา 

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถามในชั้นเรียน 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมิน 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ 
หลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัของสาขาวชิา 

(2) สามารถน าความรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นการ 
ศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัใน
วชิาชีพ 

-บรรยาย และสาธิตการ
วเิคราะห์และแปลผล 
- ฝึกปฏิบติั 

-สอบกลางภาค-ปลาย
ภาค และผลงานกลุ่ม 

 
 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป511                    
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3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญา วธีิการสอน วธีิการประเมิน 
(1) สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบติั
มาใชจ้ดัการแกปั้ญหาในเชิงวชิาการและวชิาชีพ
ได ้

-แบบฝึกหดัวิเคราะห์ และแปล
ผล 
-อภิปรายการใชส้ถิติ 

-ผลงานท าแบบฝึกหดั 
-สอบถามในชั้นเรียน 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

วธีิการสอน วธีิการประเมิน 

(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นหรือยุง่ยาก 
และตดัสินใจด าเนินงานดว้ยตนเอง 

(2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 

- ฝึกวจิารณ์งานวจิยั และใหข้อ้ 
   เสนอแนะ 
 

-การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-การตรงต่อเวลา 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

วธีิการสอน วธีิการประเมิน 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

- กรณีศึกษางานวจิยั 
- ฝึกปฏิบติั 

- สอบถามในชั้นเรียน 
- น าเสนอผลงานกลุ่ม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการเรียน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียน 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

1 
16 ม.ค.

59 

แนะน าประมวลรายวชิา 
ประเมินผลศกัยภาพผูเ้รียน
ก่อนเรียน   

4 ช้ีแจง  อธิบาย 
และแสดง
ความ คิดเห็น   

-ประมวลรายวชิา 
-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

2 
23 ม.ค.

59 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
พื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

4 บรรยาย และ
อภิปราย 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

3 
30 ม.ค. 

59 

สถิติพื้นฐาน 
 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

4 
6 ก.พ. 

59 

สถิติพื้นฐาน (ต่อ) 4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

5 
13 ก.พ. 

59 

การวเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ีย 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

6 
20 ก.พ. 

59 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

7 
27 ก.พ. 

59 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

8 
5 มี.ค. 

59 
 
 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (ต่อ) 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการเรียน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียน 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

9 
12 มี.ค. 

59 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบวดัซ ้ า 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

10 
19 มี.ค. 

59 

สอบกลางภาค 

11 
26 มี.ค. 

59 

-การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 
-การวเิคราะห์ถดถอย 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

12 
2 เม.ย. 

59 

การวเิคราะห์ถดถอย (ต่อ) 4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

13 
9 เม.ย. 

59 

การวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม  

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

คณาจารย ์

14 
23 เม.ย. 

59 

การวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม (ต่อ) 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

15 
30 เม.ย. 

59 

หวัขอ้สถิติท่ีน่าสนใจ 
(เลือกโดยนิสิต) 

4 บรรยาย และ
ฝึกการ
วเิคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

16 
7 พ.ค. 

59 

สรุปบทเรียนและสะทอ้นผล
การเรียนรู้ 

4 อภิปรายในชั้น
เรียน 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

คณาจารย ์

17 
14 พ.ค. 

59 

เสนอรายงานกลุ่ม 4 อภิปรายในชั้น
เรียน 

รายงานของนิสิต คณาจารย ์

18 
21 พ.ค.  

59 

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัดส่วนของ 
การประเมนิผล 

การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน (การเขา้
ชั้นเรียน การแสดงความ
คิดเห็น และแบบฝึกหดั) 

คุณธรรมจริยธรรมทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะการส่ือสาร 

การสงัเกตเม่ืออภิปรายร่วมกนั 20% 

ความรู้ การประเมินจากแบบฝึกหดั 
ทกัษะความสมัพนัธ์                         การสงัเกตการเขา้ชั้นเรียน 

การสอบกลางภาค 
 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา และทกัษะ
การส่ือสาร 

แบบทดสอบกลางภาค  30% 

การสอบปลายภาค ความรู้ ทกัษะทางปัญญา และทกัษะ
การส่ือสาร 

แบบทดสอบปลายภาค  30% 

รายงานกลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะ
ทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ 
และทกัษะการส่ือสาร 

การสงัเกตเม่ือมีการน าเสนอดว้ยในชั้น
เรียน โดยพิจารณาจากการอภิปราย 
การอา้งอิงเอกสารทางวชิาการ การ
เรียบเรียงเน้ือหาสาระและการถ่ายทอด
ความรู้และสารสนเทศแก่ผูอ่้าน 
และการประเมินเล่มรายงาน 

20% 

 
รายละเอยีดการท ารายงานกลุ่ม 

 ให้นิสิตเลือกอ่านงานวิจยัจากวารสารต่างประเทศ 1 เร่ือง (วารสารท่ีตีพิมพ์จากต่างประเทศ) ซ่ึง
ตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี  เป็นเร่ืองท่ีมีการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นเร่ืองท่ีคณะผูส้อน
เห็นชอบให้ด าเนินการได ้(นิสิตตอ้งเสนอช่ือเร่ืองและงานวิจยัให้คณะผูส้อนพิจารณาภายในสัปดาห์ท่ี 8 
ของการเรียน)  แลว้ท ารายงานเพื่อเสนอในชั้นเรียน  โดยสาระของรายงานประกอบดว้ย 

1)  ความส าคญัหรือปัญหาของงานวจิยัในวารสาร   
2)  งานวจิยัตอ้งการตอบค าถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบา้ง   
3)  งานวจิยัใชส้ถิติใดบา้งในการวเิคราะห์ขอ้มูล  แนวคิดและสาระส าคญัพอสังเขปของสถิติท่ีใช ้ 

พร้อมทั้งวิจารณ์การใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลวา่มีความเหมาะสมหรือไม่  (เช่นขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ของสถิติ , ขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์, การเสนอผลการวเิคราะห์  ฯลฯ)   พร้อมยกเหตุผลทาง
วชิาการประกอบ 

4)  การวเิคราะห์ทางสถิติท่ีน ามาใชพ้บผลการวจิยัท่ีส าคญัอะไรบา้ง  และถูกตอ้งหรือไม่ 
5)  ประโยชน์หรือความรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเลือกมา ทั้งในแง่ของสถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล  

กระบวนการวิจยั  และขอ้เสนอแนะการวจิยัต่อไป 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  (2543).   การใช้  SPSS for Windows  ในการวิเคราะห์ข้อมลู.  กรุงเทพ ฯ :  
            ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชูศรี วงศรั์ตนะ และ องอาจ นยัพฒัน์. (2551).  แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพืน้ฐานและ 
               วิธีการ.    กรุงเทพ ฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ดุจเดือน พนัธุมนาวนิ. (2551).  หลกัการและวิธีอ่านผลในตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe. 

ในหลกัสูตรฝึกอบรมการวจิยัขั้นสูงแบบบูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เล่ม 2. โครงการวจิยัแม่บท: 

การวจิยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย.   
ทรงศิริ  แตส้มบติั.  (2548).  การวิเคราะห์การถดถอย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
นราทิพย ์ จัน่สกลุ.  (2552).  แผนแบบการทดลองและวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม R.  กรุงเทพ ฯ :  
           ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ผจงจิต  อินทสุวรรณ. (2539).  แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง.  กรุงเทพ ฯ :  สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์    
              มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร. (2551).  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพ ฯ :   
              สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 , กรุงเทพ ฯ : สุวริียาสาส์น. 
ศิริชยั  กาญจนวาสี. (2545). สถิติประยกุต์ส าหรับการวิจัย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  กรุงเทพ ฯ :  
           ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิม่เติม) 
สุวมิล วอ่งวาณิช. (บรรณาธิการ). (2540).  108 ค าถามการวิจัย การวดัและประเมิน สถิติ.  กรุงเทพ ฯ     
            : สมาคมวจิยัสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  
อุทุมพร จามรมาน. (2531).  คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางสังคมศาสตร์ 
            เล่มท่ี 5.  กรุงเทพ ฯ :  ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ควรศึกษาเพิม่เติม) 
Andy, Field., Jeremy, Miles. & Zoe, Field. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications. 
Argyrous  George.  (2005).  Statistics for Research with a Guide to SPSS.  2nd ed.  London :  Sage  Publications. 
Bluman, G. A.  (2004).   Elementary Statistics : A Step by Step Approach.  5th ed. New  
            York :  McGraw Hill Higher Education.   
Howell, D. C.  (2007).  Statistical Methods for Psychology. 6th ed. Belmont: Thomson Wadswoth. 
Stevens, J.  (1999).  Intermediate Statistics: A Modern Approach. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum  Associates. 
Walsh, A.  (1990).  Statistics for the Social Sciences With Computer Applications.  
             New York: Harper & Row. 
Welkowitz, J., Ewen, B. R.  & Cohen, J.  (2000).   Introduction Statistics for the  
             Behavioral  Sciences.  5th ed.  New York : Harcourt Brace College Publishers. 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ผูส้อนประเมินประสิทธิผลของรายวชิาจากการเปรียบเทียบคะแนนศกัยภาพของนิสิตก่อนเรียนกบั
ศกัยภาพของนิสิตหลงัเรียนดว้ยแบบประเมินศกัยภาพของนิสิตก่อนและหลงัเรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผูส้อนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน (แบบ มศว 
ปค.003) และใชก้ารสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัความพึงพอใจ และความตอ้งการของรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน 
             ใชข้อ้มูล ป.ค.003 และผลการทดสอบกลางภาค 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
              แบบฝึกหดัการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลผลการวเิคราะห์ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
             ใหนิ้สิตรายงานผลการเรียนรู้เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา พร้อมทั้งใชข้อ้มูลผลการทดสอบปลายภาค 
และการท าแบบฝึกหดั น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 


