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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา 3800414 

2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-9) 

3. ชื่อวิชา การโมเดลพหรุะดบัขัน้น า (Introduction to Multilevel Modelling) 

4. คณะ จิตวิทยา 

5. ภาคการศึกษา ภาคตน้ (Fall) 

6. ปีการศึกษา 2564 

7. ชื่อผู้สอน อาจารย ์ดร. สนัทดั พรประเสรฐิมานิต 

8. เงือ่นไขรายวิชา วิชาที่ตอ้งผ่านมาก่อน: 3800311 สถิติขัน้กลางส าหรบัจิตวิทยา 

9. สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก 

10. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยา 

11. วิชาในระดับ ปรญิญาตรี 

12. จ านวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห ์ 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์(บรรยาย วีดีโอ)  
13. เนือ้หารายวิชา  

 โมเดลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้ การวิเคราะหถ์ดถอยแบบล าดบัขัน้ การใชต้วัแปรดมัมี่ การ

วิเคราะหต์วัแปรก ากบั การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผ่าน การวิเคราะหแ์บบสุม่ซ  า้ โมเดลพหุระดบัอย่างง่าย โมเดล

วิเคราะหข์อ้มลูระยะยาว การวิเคราะหต์วัแปรก ากบั  
14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

     14.1 วตัถุประสงคท์ั่วไป 

1) วิเคราะหถ์ดถอยขัน้สงู และแปลผลการวิเคราะหไ์ด ้เช่น การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้ การใชต้วั

แปรดมัมี่ การวิเคราะหต์วัแปรก ากบั การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผ่าน และการวิเคราะหแ์บบสุม่ซ  า้ เป็น

ตน้ 

2) วิเคราะหพ์หรุะดบัขัน้ตน้ และแปลผลการวิเคราะหไ์ด ้

3) อธิบายถึงประโยชนข์องการวิเคราะหพ์หรุะดบัที่สถิติดัง้เดิม (เช่น ANOVA หรือ regression) ไม่

สามารถตอบได ้

4) ออกแบบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหพ์หรุะดบัได ้  
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     14.2 เนือ้หารายวชิาต่อสปัดาห์ 

ครัง้ วนัท่ี เนือ้หาวีดีโอที่ตอ้งดกู่อนเรียน เนือ้หาท่ีอ่าน ส่งงาน 
1 11 ส.ค. แนะน ารายวิชา  Klein & Kozlowski (2000) 

Snijders & Bosker Ch. 1-3.2 
 

2 18 ส.ค. ทบทวนการวิเคราะหถ์ดถอยแบบพหุ (Multiple 
Regression) และทบทวนการใช ้R (1) 

Keith Ch. 1-5  

3 25 ส.ค. ทบทวนการวิเคราะหถ์ดถอยแบบพหุ (Multiple 
Regression) และทบทวนการใช ้R (2) 

Keith Ch. 6-10 การบา้นท่ี 1 

4 1 ก.ย. โมเดลจดุตดัแบบสุ่ม (Random Intercept Models) Snijders & Bosker Ch. 3.3-4 การบา้นท่ี 2 
5 8 ก.ย. โมเดลความชันแบบสุ่ม (Random Slope Models)  Snijders & Bosker Ch. 5 การบา้นท่ี 3 

6 15 ก.ย. โมเดลปฏิสมัพนัธร์ะหว่างระดบั (Cross-level 
Interaction) 

Preacher et al. (2006) การบา้นท่ี 4 

7 22 ก.ย. การยา้ยศนูยก์ลาง (Centering)   
8 29 ก.ย. การคดัเลือกโมเดล, ขนาดอิทธิพล Snijders & Bosker Ch. 6, 7 การบา้นท่ี 5 

9 6 ต.ค. การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทางสถิติ, ก าลงัทาง
สถิติ, และการออกแบบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

Snijders & Bosker Ch. 10, 11 การบา้นท่ี 6 

 13 ต.ค. วนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 

  

10 20 ต.ค. ทบทวนการวิเคราะหค์วามแปรปรวนภายในตวั

บคุคล (Within-Subject ANOVA) 

Maxwell & Delaney Ch. 11-12  

11 27 ต.ค. ทบทวนการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบหลายตวั

แปรตาม (MANOVA) ส าหรบัขอ้มลูระยะยาว 

Maxwell & Delaney Ch. 13-14 การบา้นท่ี 7 

12 3 พ.ย. โมเดลพหรุะดบั ส  าหรบัขอ้มลูระยะยาว (1) Maxwell & Delaney Ch. 15-16 

Snijders & Bosker Ch. 15 

 

13 10 พ.ย. โมเดลพหรุะดบั ส  าหรบัขอ้มลูระยะยาว (2) Collins (2006) การบา้นท่ี 8, 
โครงรา่ง 
โปรเจค 

14 17 พ.ย. การจดัการขอ้มลูสญูหาย Snijders & Bosker Ch. 9; 

Graham (2009) 

การบา้นท่ี 9 

15 24 พ.ย. น าเสนอโปรเจค  การบา้นท่ี 10 

16 1 ธ.ค. ส ารอง  รายงาน 
โปรเจค 
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หมายเหตุ  หากมเีวลา ผมจะครอบคลมุเรื่องการวเิคราะหต์วัแปรส่งผ่าน (Mediation Analysis) รวมถึงอาจเล่า

งานวจิยัที่ผมเคยท าเก่ียวกบัการวิเคราะหพ์หรุะดบั 

     14.3 วธิีจดัการเรียนการสอน 

1) การบรรยายในหอ้งเรียน 70% 

 2) การท ากิจกรรมในหอ้งเรียน 30% 

     14.4 สือ่การสอน 

 1) สไลด ์PowerPoint 

2) โปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ R และอื่นๆ ที่อธิบายในการสอน 

     14.5 การมอบหมายงานผา่นเครือข่าย 

1) สไลดบ์รรยาย วีดีโอ และการบา้นทัง้หมดจะมอบหมายทาง website 

(www.sunthud.com/MLM.html) 

2) นิสิตสามารถสง่งานทัง้หมด ในลิงค ์Dropbox ซึ่งจะประกาศในภายหลงั 

3) การประกาศ ผมจะประกาศในกลุม่ LINE ที่จะจดัตัง้กนัในชัน้เรียน  

4) คะแนน จะประกาศโดยการสง่คะแนนทาง LINE ใหน้ิสิตรายบุคคล  

 

    14.6 การวดัผลการเรียน 

คะแนน งานที่ตอ้งท า วตัถุประสงค ์
720 การบา้น ใหน้ิสิตทบทวนเนือ้หาที่ไดเ้รียนไป 
280 โปรเจครายวิชา เพื่อใหน้ิสิตไดน้ าความรูจ้ากการเรียนภายในชัน้เรียน ไปใชใ้นการ

วิเคราะหผ์ลจรงิ 
 

การบ้าน (720 คะแนน) การบา้นจะเป็นแบบฝึกหดัสัน้ๆ เพื่อใหน้ิสิตไดท้บทวนความเขา้ใจในสิ่งที่ได้

เรียนไป ไดฝึ้กหดัใชโ้ปรแกรมวิเคราะหผ์ลทางสถิติ และไดฝึ้กหดัการแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

อาจารยจ์ะตอ้งสง่การบา้นภายใน 12:00 ของวนัที่สอน สิ่งที่ตอ้งสง่เป็น zip file ที่ประกอบไปดว้ย  

1. ไฟล ์pdf ของค าตอบและการแปลความหมายการวิเคราะหข์อ้มลู 

http://www.sunthud.com/MLM.html
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2. ขอ้มลูดิบที่ใชใ้นการวิเคราะห ์

3. R script ที่ผมสามารถน า script นีแ้ละขอ้มลูดิบไวใ้นโฟลเดอรเ์ดียวกนั แลว้ run ไดเ้ลยโดยไม่มี 

error 

อาจารยจ์ะแนบลิงค ์Dropbox เพื่อใชใ้นการสง่งานไวใ้ห ้ในลิงค ์Dropbox จะก าหนดเสน้ตายไว้

ชดัเจนว่าสง่งานไดภ้ายในเที่ยง อาจารยจ์ะไม่รบังานที่สง่สายไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การบา้นแต่ละครัง้ จะคิดเป็น 

80 คะแนน ผมจะใชค้ะแนนการบา้น 9 ครัง้สงูสดุ มาใชเ้ป็นคะแนนของรายวิชา รวม 720 คะแนน 

โปรเจครายวิชา (280 คะแนน) ใหน้ิสิตน าขอ้มลูที่มีลกัษณะแบบพหรุะดบั มาใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลูจรงิ นิสิตสามารถใชข้อ้มลูที่มีอยู่แลว้ในอินเทอรเ์น็ต เช่น ICPSR 

(https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/) โดยรายงานรูปเลม่ที่สง่สดุทา้ยจะตอ้งประกอบไปดว้ยสิ่งต่อไปนี ้

1. ความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะหท์ี่คณุก าลงัท า 

2. สมมติฐานของการวิเคราะหข์องคณุ พรอ้มทัง้เหตผุลของสมมติฐาน และหลกัฐานหรืองานอา้งอิง 

3. ที่มาของขอ้มลูดงักลา่ว ว่ามีกลุม่ตวัอย่างเท่าไร ตวัแปรแต่ละตวัในงานของคณุใชว้ิธีการวดั

อย่างไร วิธีการสุม่และเก็บขอ้มลูเป็นอย่างไร 

4. แผนการวิเคราะหข์อ้มลู 

5. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

6. การอภิปรายผลและการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 

ถึงแมว้่างานนีเ้ป็นงานเดี่ยว แต่คณุอาจท างานเป็นคู่ได ้โดยผมคาดหวงังานที่มีมาตรฐานสงูขึน้หาก

คณุงานคู่ การสง่งานจะแบ่งออกเป็นสามช่วงดงันี ้

1. โครงรา่งงานวิจยั (30 คะแนน) ใหท้่านน าเสนอขอ้มลูในขอ้ 1-4 อย่างย่อ ภายใน 2 หนา้กระดาษ 

จากนัน้นดัเวลาคยุกบัผม เพื่อพฒันาแนวคิดการวิเคราะหใ์หเ้หมาะสม 

2. การน าเสนอ (100 คะแนน) ใหท้่านน าเสนอผลงานของคณุ โดยใชเ้วลา 10 นาที โดยมีเวลาใหผู้ฟั้ง

ถามได ้2-3 นาที 

3. รายงานฉบบัสมบรูณ ์(150 คะแนน) ใหท้่านสง่รายงาน ครอบคลมุหวัขอ้ที่กลา่วไปในขา้งตน้ 

ความยาวไม่เกิน 15 หนา้ ไม่รวมรูปและตาราง ท่านไม่จ าเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูดิบมา หากผมไม่เขา้ใจ

งานวิเคราะหข์องคณุ อาจขออนญุาต video call เพื่อใหค้ณุอธิบายกระบวนการวิเคราะหข์องคณุ 

รายงานใหส้ง่ภายในวนัที่ 1 ธันวาคม เวลา 23:59 น.  

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
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ผมมีแนวโนม้ที่จะไม่อนญุาตใหน้ิสิตสง่งานชา้กว่าก าหนด เพราะนิสิตไดท้ราบก าหนดการสง่ลว่งหนา้

แลว้ อย่างไรก็ตาม หากนิสิตจ าเป็นตอ้งสง่งานลา่ชา้ เนื่องจากอบุติัเหตทุี่คนทั่วไปสามารถเขา้ใจได ้นิสิต

สามารถติดต่อผมเพื่อขอเลื่อนได ้ 

 

     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ช่วงคะแนน ผลการเรียน 
900 คะแนนขึน้ไป A 
นอ้ยกว่า 500 คะแนน F 
นอกจากนัน้ B+ ถึง D ตดัคะแนนอิงกลุม่ 

 หมายเหต:ุ อาจารยจ์ะปัดเศษทิง้ทัง้หมด ไม่มีการปัดคะแนนขึน้ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 

     15.1 หนงัสือบงัคบั 

Snijders, T. A. B. & Bosker, R. J. (2012). Multilevel analysis: An introduction to basic and 

advanced multilevel modeling (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 

หนงัสือเลม่นี ้เป็นหนงัสือที่ใชใ้นการเรียนการสอนเป็นหลกั เป็นหนงัสือที่ครอบคลมุการวิเคราะหพ์หุ

ระดบัพืน้ฐานเกือบทกุเรื่อง มีความทนัสมยัระดบัหน่ึง เป็นหนงัสือที่ถูกใชเ้ป็นหนงัสือในการเรียนการสอนของ

การวิเคราะหพ์หรุะดบัในต่างประเทศสว่นใหญ่ที่ผมพบ  

Maxwell, S. E., Delaney, H. D., & Kelley, K. (2018). Designing experiments and analyzing 

data: A model comparison perspective (3rd ed.). New York: Routledge. 

หนงัสือคลาสสิกที่กล่าวถึงการวิเคราะหค์วามแปรปรวน และสถิติที่ใชใ้นการวิจยั ใน 6 บทสดุทา้ยได้

ครอบคลมุการวิเคราะหข์อ้มลูระยะยาวซึ่งผมจะใชใ้นวิชานี ้ผมคิดว่าหนงัสือเลม่นีเ้ป็นเลม่เดียวในปัจจบุนัที่ผม

พบว่าไดค้รอบคลมุแนวการวิเคราะหท์ี่ส  าคญัในการวิเคราะหข์อ้มลูระยะยาวผ่านการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

(Within-subject ANOVA, MANOVA, Multilevel Models) และหนงัสือนีไ้ดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของ

วิธีการวิคราะหรู์ปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างดี 

Keith, T. Z. (2019). Multiple regression and beyond: An introduction to multiple regression 

and structural equation modeling (3rd ed.). New York: Routledge. 
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เป็นหนงัสือพืน้ฐานในการเรียนการวิเคราะหถ์ดถอยแบบพห ุ(Multiple Regression) ที่ครอบคลมุ

เนือ้หาพืน้ฐานที่จะใชส้  าหรบัการวิเคราะหพ์หรุะดบัไดท้ัง้หมด นอกจากนีย้งัมีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลู 

และแปลความหมายทัง้ในเชิงวิจยัและเชิงปฏิบติั 

 

     15.2 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and data 

analysis methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือเลม่แรกที่ผมเรียนการวิเคราะหพ์หรุะดบั และผมรูส้กึว่าเลม่นีอ่้านง่ายกว่า 

Snijders & Bosker (2012) แต่เนื่องจากหนงัสือเลม่นีค่้อนขา้งเก่า เนือ้หาบางอย่างลา้สมัยแลว้ และเนือ้หาไม่

ครอบคลมุเท่า ผมจึงไม่ไดเ้ลือกหนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือเรียนหลกั 

Hox. J. J., Moerbeek, M., & van der Schoot, R. (2018). Multilevel analysis: Techniques and 

applications (3rd ed.). New York: Routledge. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสืออีกเลม่หนึ่ง ที่ผมเคยคิดว่าจะใชเ้ป็นหนงัสือหลกัในคาบเรียนนี ้แต่เนื่องจาก

เนือ้หามากกว่าครึง่เป็นเนือ้หาชัน้สงูที่ผมไม่ไดค้รอบคลมุในวิชานี ้และความคิดเห็นใน Amazon สว่นใหญ่บอก

ว่าหนงัสือเลม่นีอ่้านยาก ผมจึงไม่เลือกเลม่นีเ้ป็นหนงัสือหลกั 

Enders, C. K. (2010). Applied missing data analysis. New York: Guilford. 

หนงัสือที่อธิบายเรื่องการจดัการขอ้มลูสญูหายที่อ่านง่ายที่สดุในปัจจบุนั หลงัจากท่ีอ่าน Graham 

(2009) แลว้ และนิสิตตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูสญูหาย ผมแนะน าใหน้ิสิตอ่านหนงัสือ

เลม่นี ้ 

 

    15.3 บทความวจิยัและบทความทางวชิาการทีน่า่สนใจ 

Arend, M. G., & Schäfer, T. (2019). Statistical power in two-level models: A tutorial based on 

Monte Carlo simulation. Psychological Methods, 24, 1-19. 

Collins, L. (2006). Analysis of longitudinal data: The integration of theoretical model, 

temporal design, and statistical model. Annual Review of Psychology, 57, 505-528. 
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Enders, C. K., Du, H., & Keller, B. T. (2020). A model-based imputation procedure for 

multilevel regression models with random coefficients, interaction effects, and nonlinear 

terms. Psychological Methods, 25, 88-112. 

Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross-sectional 

multilevel models: A new look at an old issue. Psychological Methods, 12, 121-138. 

Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: Making it work in the real world. Annual 

Review of Psychology, 60, 549-576.  

Lüdtke, O., Marsh, H.W., Robitzsch, A., Trautwein, U., Asparouhov, T. & Muthén, B. (2008). 

The multilevel latent covariate model: A new, more reliable approach to group-level 

effects in contextual studies. Psychological Methods, 13, 203-229. 

Klein, K. J., & Kozlowski, S. W. J. (2000). From micro to meso: Critical steps in 

conceptualizing and conducting multilevel research. Organizational Research 

Methods, 3, 211-236. 

Preacher, K. J., Curran, P. J., & Bauer, D. J. (2006). Computational tools for probing 

interactions in multiple linear regression, multilevel modeling, and latent curve analysis. 

Journal of Educational and Behavioral Statistics, 31, 437-448. 

Preacher, K. J., Zhang, Z., & Zyphur, M. J. (2016). Multilevel structural equation models for 

assessing moderation within and across levels of analysis. Psychological Methods, 21, 

189-205. 

Preacher, K. J., Zyphur, M. J., & Zhang, Z. (2010). A general multilevel SEM framework for 

assessing multilevel mediation. Psychological Methods, 15, 209-233.  

Pornprasertmanit, S., Lee, J., & Preacher, K. J. (2014). Ignoring clustering in confirmatory 

factor analysis: Some consequences for model fit and standardized parameter 

estimates. Multivariate Behavioral Research, 49, 518-543.  

Pornprasertmanit, S., & Schneider, W. J. (2014). Accuracy in parameter estimation in cluster 

randomized designs. Psychological Methods, 19, 356-379. 
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     15.4 สือ่อเิลก็ทรอนคิสแ์ละเวบ็ไซตท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 https://www.youtube.com/watch?v=f817HdHJneo วีดีโอที่แนะน าเนือ้หาวิชานีไ้ดค่้อนขา้งดีโดย 

John Nezlek 

 https://www.youtube.com/user/joshstarmer ช่อง YouTube ที่อธิบายสถิติไดเ้ขา้ใจง่ายมากๆ 

 พิมพค์ าว่า “R Tutorial” ในช่องคน้หาใน YouTube เพื่อดกูารเขียน R 

   

   15.5 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการสอน 

 R 

 
16. เวลาประจ าคณะ  

เนื่องจากเราอยู่ในยคุโควิท เราไม่สามารถเจอกนัตวัต่อตวัได ้นิสิตสามารถติดต่อผมไดต้ลอดเวลาผ่าน 

LINE กลุม่ที่จะจดัตัง้ภายในหอ้ง พวกคณุสามารถคาดหวงัไดว้่าผมจะตอบคณุภายในเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงที่

มีการเรียนการสอน ยกเวน้คืนวนัเสารห์รือวนัอาทิตยท์ี่ผมจะตอบคณุภายในคืนวนัจนัทร ์หากคณุไม่ไดร้บั

ค าตอบจากผมในระยะเวลาดงักลา่ว คณุสามารถสง่ขอ้ความมาเตือนผมอีกครัง้หนึ่ง  

  
17. นโยบายเร่ืองการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

ผมเกลียดการคดัลอกผลงานมากที่สดุ การที่คณุคดัลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 

ถือว่าเป็นการไม่เคารพผูอ่ื้น และไม่เคารพตนเอง เป็นการดถูกูความสามารถทางสมองของตนเอง เป็นการ

หลอกตนเองเพื่อใหค้นอ่ืนรูส้ึกว่าคณุดีกว่าความเป็นจรงิ ดงันัน้ผมจะลงโทษผูท้ี่คดัลอกผลงาน และผูท้ี่ให้

คดัลอกผลงานถึงที่สดุ หากสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ในวิชาของผม 

ผมจะขอเนน้ย า้นโยบายอีกครัง้หนึ่งว่า พวกคณุสามารถช่วยกนัเรียนได ้ใหค้ าแนะน า สอนได ้แต่ไม่

สามารถท างานใหก้นัได ้คณุช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได ้แต่คณุไม่สามารถบอกผลลพัธก์บัเพื่อนได ้

หากผมรูว้่าพวกคณุคนใดลอกการบา้น หรือใหล้อกการบา้น ผมจะให ้F ทัง้คนใหล้อก และคนลอกโดยอตัโนมติั 

และผมจะสง่เรื่องดงักลา่วใหท้างคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป การลงโทษนีจ้ะรวมถึงการลอก และ

การใหล้อกการบา้นหรือขอ้สอบดว้ย 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f817HdHJneo
https://www.youtube.com/user/joshstarmer
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เกณฑก์ารประเมินการน าเสนอผลงาน 

ชื่อผูป้ระเมิน ............................................................................. 

ชื่อผูน้  าเสนอ ............................................................................. 

 ตอ้งแกไ้ข พอใช ้ ดี ดีมาก 
1. คณุเขา้ใจเนือ้หาของผูน้  าเสนอ     
2. เนือ้หามีความเป็นเหตเุป็นผล สองคลอ้งกนั     
3. การน าเสนอใชค้วามยาวไดเ้หมาะสม     
4. ผูน้  าเสนอใชว้ิธีการเลา่เนือ้หาแก่ผูฟั้ง  
รวมถงึ การไม่อ่านสไลดห์รือบนัทกึ การมีภาษากายทีด่ ีการสบตาผูฟั้ง 
ภาษาสละสลวยเขา้ใจง่าย การพูดหรือสะกดค าไดด้ ีไม่พูดเร็วหรือชา้
เกินไป 

    

5. ความเหมาะสมของสไลดท์ี่ใช ้ 
รวมถงึ สไลดม์ีการวางระบบไดด้ ีเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาทีพู่ด อ่านงา่ย ไม่
ซบัซอ้นเกินไป ไม่มีเนือ้หาในสไลดเ์ยอะเกินไป 

    

6. คณุรูส้กึว่าเรื่องนีน้่าสนใจ น่าคิดต่อยอด     
7. การตอบค าถามท าไดดี้ ชดัเจน     
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เกณฑก์ารประเมินรายงาน 

 

A. ความยากของเนือ้หา  1.0 1.1 1.2 1.3 
1.0 = เนือ้หาการวิเคราะหพ์หรุะดบัอย่างง่าย ไม่ซบัซอ้น เช่น การวิเคราะห ์2 ระดบัปกติ การวิเคราะหข์อ้มลู

ระยะยาวปกติ 
1.1 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมจากการวิเคราะหพ์หรุะดบัอย่างง่าย เช่น การวิเคราะหข์อ้มลูสญูหาย การ

ตรวจสอบปฏิสมัพนัธ ์
1.2 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมในขอ้ 1.1 จ านวนมาก 
1.3 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมดงักลา่วมาขา้งตน้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหท์ี่ไม่ไดค้รอบคลมุในการ

บรรยาย 
B. ความยาวของเนือ้หา  0.8 0.9 1 
1 = พอดี ไม่ยาวเกินก าหนด และไม่สัน้จนขาดใจความส าคญั  
0.9 = ยาวเกินก าหนดเล็กนอ้ย หรือขาดใจความส าคญัเล็กนอ้ย 
0.8 = ยาวเกินก าหนดมาก หรือขาดใจความส าคญัจนเห็นไดช้ดั  
C. คณุภาพของการเขียน  0.7 0.85 1 1.15 
0.7 = อ่านแลว้ไม่เขา้ใจเลย 
0.85 = อ่านเขา้ใจแค่บางสว่นของเนือ้หา 
1 = อ่านแลว้เขา้ใจทกุหวัขอ้ของเนือ้หา 
1.15 = อ่านแลว้เขา้ใจทุกหวัขอ้ของเนือ้หาและประทบัใจวิธีการเขียนของผูเ้ขียน 
D. รูปแบบการจดัเรียง  0.8 0.9 1 
1 = การจดัเรียงเนือ้หา หวัเรื่อง ตาราง รูปภาพ ย่อหนา้ ถูกตอ้ง สวยงาม มีการอา้งอิงตารางและรูปจากใน
เนือ้หาทัง้หมด มีการอา้งอิงบทความจากเนือ้หาทัง้หมด ขอ้มลูและตวัเลขทางสถิติเขียนไดถ้กูตอ้งตามหลกั 
APA คงเสน้คงวา 
0.9 = มีความผิดเล็กนอ้ยประปราย 
0.8 = มีความผิดพลาดเยอะจนสงัเกตได ้ 
E. การสนบัสนนุความคิด  0.9 0.95 1  
0.8 = เนือ้หาหลายสว่น เขียนขึน้มาลอยๆ ไม่มีหลกัฐานการสนบัสนนุแนวคิดที่ชดัเจน 
0.9 = มีจดุที่เห็นได ้ว่ามีเนือ้หาเขียนขึน้มาลอยๆ ไม่มีหลกัฐานสนบัสนนุแนวคิด 
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1 = เนือ้หาเขียนสอดคลอ้งกนัดี มีหลกัฐานสนบัสนนุแนวคิดทัง้หมด 
1.1 = เนือ้หาเขียนสอดคลอ้งกนั มีหลกัฐานสนบัสนนุแนวคิดทัง้หมด หลกัฐานที่ใหม้าชดัเจนมากจนเป็น
บทความที่น่าเชื่อถือ 
F. ความถกูตอ้งในการ
วิเคราะหข์อ้มลู 

 0.7 0.85 1 

0.7 = มหีลายจุดที่น่าสงสยัว่าการวิเคราะหไ์ม่ถกูตอ้ง หรือการตีความหมายจากขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง 
0.85 = มีจดุหรือสองจุดที่น่าสงสยัว่าการวิเคราะหไ์ม่ถกูตอ้ง หรือการตีความหมายจากขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง 
1 = การวิเคราะหถ์กูตอ้ง การตีความหมายผลการวิเคราะหถ์กูตอ้ง 
ค านวณคะแนน  A x B x (C x C) x D x (E x E) x (F x F) x 10 = ________________ คะแนน   


