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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา 2513715 ช่ือวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
         Statistics for Psychological Research 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11606  

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 กรกฏาคม 2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  
 2) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ และมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักการทาง
สถิตเิพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ และน าไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ 
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 3) นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามหลกัการทาสถิตทิีไ่ด้ศึกษา
มารวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่าง
เหมาะสม  
 4) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน และมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5) มีทักษะในการเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้สถิติ
และการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสามารถน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - ปรับปรุงการจัดกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ตามระดับมาตรวัดทางสถิติ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย หลักการและการวัดทางสถิติ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาในการ
เลือกใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติกับการวิจัย สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางจิตวิทยา 
เทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มาตรวัดและการวัดตัวแปร การกระจายของคะแนนและการ
กระจายของกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เน้นการแปลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 A study of meaning, methodology and testing in statistics, analysis of 
psychological objectives to select the inductive and descriptive statistics, statistics 
and research, applied statistics in psychology, statistical techniques of data analysis, 
scales and variable measurement, the distribution of scores and sample size, 
hypothesis testing, data analysis for comparing in mean, analysis of variance, 
correlation coefficient, particularly in the interpretation of computer programs for 
statistical analysis. 
 

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ ชัด เจนยิ่ ง ข้ึน  โดย เฉพาะ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศกึษาเป็นรายบคุคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Line Application  
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 
3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์การ และสังคม  
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  

1. ผู้ ส อน จัด การ เรี ย นก ารสอ น โด ยการ
สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ 
 2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดย
เน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามระ เบี ยบของมหาวิทยาลั ย  และ
ช่วยเหลือให้เพื่อนในกลุ่มงาน 
3. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

1. ประเมินจากการสังเกตโดยการใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  
2. ค ว าม มี วิ นั ย ค วาม ต รงต่ อ เวล า  ค วาม
รับผิดชอบส่งงานที่รับมอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียนและ
ขณะท างานกลุ่ม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กลุ่ม
มอบหมายในขณะท ากิจกรรมตามใบงานได้
มอบหมายให้ในแต่ละสัปดาห์ 
 

1-15 

15% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา  
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
2) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน  
3) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตน เอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น  ๆ ที่ มี

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
เป็นกลุ่มตามใบงานในแต่ละสัปดาห์ แล้วสรุป
แนวคิด เก่ียวกับสถิติ ส าหรับการวิจัยทาง
จิตวิทยาตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ทาที่ใช้ในการวิจัย
ท างจิต วิทยาเพิ่ ม เติ มจากห นังสื อ  ต าร า 
งานวิจัย และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง

1. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา และความรับผิดชอบส่ง
งานที่รับมอบหมาย ผู้สอนบันทึกพฤติกรรม
นักศึกษาขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
3. การน าเสนอรายงานและการทดสอบปลาย
ภาคโดยเน้นการการประยุกต์จากองค์ความรู้ที่

1-16 

25% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ความเกี่ยวข้อง อินเตอร์เน็ต 
3. ท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
วัดทางจิต วิทยาที่ น ามาใช้ กับ นักศึ กษาใน
หลักสูตรจิตวิทยาฯ เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ได้รับไปสู่การเลือกใช้สถิติอย่างเหมาะสมกับการ
วิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
การประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
3) มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อ มู ลต่ าง  ๆ  และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ยท างด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ได้ 
4) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิค
และวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหาร
และพัฒนาองค์การ  
5) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มในประเด็นที่เก่ียวข้อง
หรือความสนใจของนักศึกษา หรือให้นักศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียน
สรุปเน้ือหาที่รับมอบหมาย 
2. ผู้สอนพัฒนาทักษะในการท างานกลุ่ม โดย
ส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากใบงานแต่ละสัปดาห์ 
3. ผู้ สอนฝึกให้ นักศึ กษาได้ท าการสืบค้ น
งานวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อนักศึกษาได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
การวิจัยทางจิตวิทยา ท าการวิเคราะห์ และ
แปลผลทางสถิติในการวิจัยทางจิตวิทยาได้
อย่างถูกต้อง 
 

1. ประเมินด้วยการตอบค าถามแบบฝึกหัดในแต่
ละสัปดาห์ 
2. ค่าประเมินจากผลงานที่ ได้รับจากการท า
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
ทั้งในชั้นเรียนและที่มอบหมายให้น ากลับไปท าที่
บ้านแล้วส่งในสัปดาห์ถัดไป 
3.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
กระบวนการพัฒนาพัฒนาทักษะการใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ผลการวิจัยทางจิตวิทยาในแต่ละ
สัปดาห์ 
 

1-16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุก
ระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการ
ท างาน  
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุก
ระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป       
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในประเด็นที่ เก่ียวข้องหรือตามความ
สนใจของนักศึกษา 
2. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ ด าเนินการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาด้วยสถิติชนิดต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ 
เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และเปิด
โอกาสให้ นักศึกษาท างานร่วมกันแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
3. ผู้ สอนมอบหมายรายงานให้ นั กศึ กษา
แบ่งกลุ่มค้นคว้าแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อ
น ามาวัดกับเพื่อนนักศึกษาแล้วท าการวิเคราะห์
การวิจัยทางสถิติ 
 

1. การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบและส่ง
งานที่ รับมอบหมาย บันทึ กพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติที่ได้มอบหมายงาน 
และราย งานผลการด าเนิ นการ วิ เค ราะห์
ผลการวิจัยทางจิตวิทยา 
  

1-15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย  
2) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
ใน ก ารศึ ก ษ าแ ล ะวิ จั ย ท างด้ าน จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ  
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอ

1. ผู้สอนมอบให้นักศึกษาค้นคว้าจาก Website 
ที่ เก่ี ย วข้ อ ง  และน า เสนอโดย ใช้ รู ป แบ บ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. ผู้ สอนสา ธิตการสืบ ค้นและการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3. ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้สอนมอบหมายงานที่ ต้ องสืบค้นด้ วย

1. ป ระ เมินจากการสืบค้ นด้ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการ
ท าโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติแบบวัดทางจิตวิทยา 
4. ประเมินจากการสืบค้นสารสนเทศในการ
สืบค้น และการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล 

1-15 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รับจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
5. ผู้ ส อ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสืบค้น และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมวลผล การประมวลสารสนเทศ
ประกอบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติการวิจัยทางจิตวิทยา 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน  
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ที่ 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา ชี้แจงแนวการสอน   
- หลักการวัดทางสถิติ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก
คุ ณ ธร รม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ
ประกอบการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 
2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือให้เพื่อน
ร่วมกลุ่มในงานด้านที่ตนเองถนัด 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญของ
จรรยาบรรณในการวิเคราะห์ผลการวิจัยทาง
จิตวิทยาด้วยสถิติ 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษา
แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และนักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ก าหนดแบบสัปดาห์
ต่อสัปดาห์ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 1 เรื่อง การวัดทางสถิติ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียน  
รายวิชาสถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

2 
(4 ชม.) 

การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ท าง
จิตวิทยาในการเลือกใช้สถิติ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ทาง
จิตวิทยาในการเลือกใช้สถิติ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการวิเคราะห์
ผลการวิจัยทางทางจิตวิทยาด้วยสถิติที่เหมาะสม 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงาน 2 แล้ว
ส รุป ป ระ เด็ น เน้ื อห าเก่ี ย ว กับ การ วิ เค ราะห์
วัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาในการเลือกใช้สถิติ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยทางจิตวิทยา แล้วน าส่งผู้สอน
ในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงาน 2 เรื่อง วัตถุประสงค์การวิจัยทางจิตวิทยา 
กับการเลือกใช้สถิติ 

2. เอกสารประกอบการเรียน  
รายวิชาสถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

3 
(4 ชม.) 

สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกเปรียบเทียบ

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานด้วยกิจกรรม 
“สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน” ตามใบงาน  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงาน 3 แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับสถิติเชิงพรรณาและ
สถิติเชิงอนุมาน 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าใบรับรองการ
ให้ด าเนินการการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยทาง
จิตวิทยา พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการ
พัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้วน ามาส่งในสัปดาห์
ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 3 เรื่ อง สถิติ เชิ งพรรณาและสถิติ เชิ ง
อนุมาน 

  - ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

4 
(4 ชม.) 

สถิติกับการวิจัย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ ว ย โป ร แก รม  power point พ ร้อ ม กับ การ
อภิปรายเรื่อง สถิติกับการวิจัย 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยกิจกรรม “สถิติกับการ

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



11 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

วิจัย” ตามใบงาน 4  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงาน 4 แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับสถิติกับการวิจัย 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มคัดเลือก
แบบทดสอบทางวิจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจ แล้ว
น ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 4 เรื่อง สถิติกับการวิจัย 

อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

5 
(4 ชม.) 

สถิ ติ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใน ก าร วิ จั ย ท า ง
จิตวิทยา  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิต วิทยาด้วยกิจกรรม “สถิติ
ประยุกต์ในการวิจัยทางจิตวิทยา” ในใบงาน5   
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน 5 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการวิจัยเชิงผสาน
วิธี เพื่ อก าหนดในการจัดท าร ายงานผลการ
วิเคราะห์แบบทดสอบทางจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ 
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



12 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท าการออกแบบ
วิธีการวิจัยเชิงผสานวิธี โดยเฉพาะวิธีการสัมภาษณ์ 
เพื่อใช้ในโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยา ตามหัวข้อ
วิจัยที่ ได้ท าการออกแบบการวิจัยทางจิต วิทยา 
พร้อมบันทึกข้อมูลแบบบันทึกการพัฒนาโครงร่าง
การวิจัย แล้วน ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 5 เรื่อง สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางจิตวิทยา 

6 
(4 ชม.) 

เทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยกิจกรรม “เทคนิคทาง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล” ตามใบงาน 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงาน แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับเทคนิคทางสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารายงานผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบทางจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชาสถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



13 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามที่ได้ท าการ
ออกแบบการวิจัยทางจิตวิทยา พร้อมบันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกการพัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้ว
น ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงาน 6 เรื่อง เทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

7 
(4 ชม.) 

มาตรวัด กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยกิจกรรม “มาตรวัด” 
ตามใบงาน 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชาสถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



14 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามหัวข้อวิจัยที่ได้ท าการออกแบบการวิจัย
ทางจิตวิทยา พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึก
การพัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้วน าส่งในสัปดาห์
ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 7 เรื่อง มาตรวัดและการวัดตัวแปร 

8 
(4 ชม.) 

การวัดตัวแปร 
- ทดสอบย่อย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง เครื่องมือในการวิจัยทางจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยกิจกรรม “การวัดตัว
แปร” ตามใบงาน 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินการพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัยทางจิตวิทยาตามหัวข้อวิจัยที่ได้

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- ประเมินจากแบบบันทึก
การพัฒนาโครงร่างการวิจัย
และรายงานสรุปโครงร่าง
การวิจัยทางจิตวิทยา 
- ประเมินจากการน าเสนอ
โครงร่างการวิจัยทาง
จิตวิทยา 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



15 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ท าการออกแบบการวิจัยทางจิตวิทยา พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในแบบบันทึกการพัฒนาโครงร่างการวิจัย 
แล้วน ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 8 เรื่อง การวัดตัวแปร 

9 
(4 ชม.) 

การกระจายของคะแนนและ 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ ว ย โป ร แก รม  power point พ ร้อ ม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การกระจายของคะแนนและการ
กระจายของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยทางจิตวิทยากิจกรรม “การกระจาย
ของคะแนนและการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง” 
ตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 9 เรื่อง การกระจายของคะแนนและการ
กระจายของกลุ่มตัวอย่าง 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

10 
(4 ชม.) 

การทดสอบสมมติฐาน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง แบบวัดทัศนคติ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ 
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ร่างการ วิจัยทางจิต วิทยาด้ วย กิจกรรม “การ
ทดสอบสมมติฐาน” ตามใบงาน 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน แล้ว
สรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ  
5. ผู้สอนมอบหมายให้ นักศึกษาสร้างแบบ วัด
ทัศนคติ แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในโครงร่างการวิจัย
ทางจิตวิทยา ตามหัวข้อวิจัยที่ได้ท าการออกแบบ
การวิจัยทางจิตวิทยา พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแบบ
บันทึกการพัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้วน ามาส่งใน
สัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 10 เรื่อง การทดสอบสมมติฐาน 

 - ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

11 
(4 ชม.) 

การวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง แบบส ารวจบุคลิกภาพ 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยกิจกรรม 
“การวิเคราะห์ข้อมูล” ตามใบงาน 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน 11 
แล้วสรุปประ เด็น เน้ือหาเก่ียวกับแบบส ารวจ
บุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการ
วิจัยให้กับโครงร่างการวิจัยทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสร้างแบบส ารวจ
บุคลิกภาพ แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในโครงร่างการ
วิจัยท างจิต วิทยา ตามหั วข้ อ วิ จัยที่ ได้ท าการ
ออกแบบการวิจัยทางจิตวิทยา พร้อมบันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกการพัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้ว
น ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 11 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 

- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

12 
(4 ชม.) 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการ วิจัยทางจิต วิทยาด้ วย กิจกรรม “การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย” ตามใบงาน 12  

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน 12 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการจัดท าโครงร่างการวิจัยทาง
จิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือใน
การวัดและประเมินตัวแปร เพื่อใช้ในโครงร่างการ
วิจัยท างจิต วิทยา ตามหั วข้ อ วิ จัยที่ ได้ท าการ
ออกแบบการวิจัยทางจิตวิทยา พร้อมบันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกการพัฒนาโครงร่างการวิจัย แล้ว
น ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 12 เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

13 
(4 ชม.) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
2. ผู้สอนสรุปชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมใบงาน 13 ให้
นักศึกษาทราบ ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ  
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

  ใบงาน 13 เรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน - การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

14 
(4 ชม.) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนาโครง
ร่างการ วิจัยทางจิต วิทยาด้ วย กิจกรรม “ค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์” ตามใบงาน 14  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมตามใบงาน 14 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์  
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 14 เรื่อง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

15 
(4 ชม.) 

การแปลผลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิ ป ราย เรื่ อ ง  ก าร แ ป ลผ ล จาก โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกการพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ผลการวิจัยทางจิตวิทยาด้วย

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
สถิตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม “การ วิเคราะห์ข้ อ มูลทางสถิ ติ ด้ วย
คอมพิวเตอร์” 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ
การน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยา 
  4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและ
เฉลยค าตอบ 
  5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาส่งรายการวิจัย
ทางจิตวิทยาฉบับสมบูรณ์ในวันสอบปลายภาค  
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงาน 15 เรื่อง การแปลผลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

- การตอบค าถามทบทวน 
 

16 
(4 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ใบงาน/การทดสอบย่อย   60% 
  - สอบปลายภาค    20% 
  - จิตพิสัย      20% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลกั 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2561). สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา.. เอกสารประกอบการเรียน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ :   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วรัญญา ภัทรสุข. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย.  
ศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข. (2555). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับ
 การวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
David C. Howell. (2010). Statistical Methods for Psychology. (2nd ed.). New Jersey:  
 Prentice-Hall. 
 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://bsri.swu.ac.th/ 
 https://www.psychologicalscience.org 
 http://psychology.jrank.org/pages/612/Statistics-in-Psychology.html  



22 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรบัปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


