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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา 3800515 

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 2562  

7. ชื่อผู้สอน อาจารย ์ดร. สนัทดั พรประเสรฐิมานิต 

8. เงือ่นไขรายวิชา วิชาท่ีตอ้งผา่นมาก่อน: 3800602 สถิตใินจิตวิทยา 1 หรือ  

3800311 สถิติขัน้กลางส าหรบัจิตวิทยา 

9. สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก 

10. ชื่อหลักสูตร ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาจิตวิทยา 

11. วิชาในระดับ ปรญิญาโทและเอก 

12. จ านวนช่ัวโมงที่สอนต่อสัปดาห ์ 3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์(บรรยาย วีดีโอ)  

13. เนือ้หารายวิชา  

 โมเดลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้ การวิเคราะหถ์ดถอยแบบล าดบัขัน้ การใชต้วัแปรดมัม่ี การ

วิเคราะหต์วัแปรก ากบั การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผา่น การวิเคราะหแ์บบสุม่ซ  า้ โมเดลพหรุะดบัอยา่งง่าย โมเดล

วิเคราะหข์อ้มลูระยะยาว การวิเคราะหต์วัแปรก ากบั การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผา่นดว้ยโมเดลพหรุะดบั 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

     14.1 วตัถปุระสงคท์ั่วไป 

1) วิเคราะหถ์ดถอยขัน้สงู และแปลผลการวิเคราะหไ์ด ้เช่น การวิเคราะหถ์ดทอยเชิงเสน้ การใชต้วั

แปรดมัม่ี การวิเคราะหต์วัแปรก ากบั การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผา่น และการวิเคราะหแ์บบสุม่ซ  า้ เป็น

ตน้ 

2) วิเคราะหพ์หรุะดบัขัน้ตน้ และแปลผลการวิเคราะหไ์ด ้

3) อธิบายถึงประโยชนข์องการวิเคราะหพ์หรุะดบัท่ีสถิตดิัง้เดมิ (เชน่ ANOVA หรือ regression) ไม่

สามารถตอบได ้

4) ออกแบบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหพ์หรุะดบัได ้  
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     14.2 เนือ้หารายวชิาตอ่สปัดาห์ 

ครัง้ วนัท่ี เนือ้หาวีดีโอที่ตอ้งดกู่อนเรียน เนือ้หาท่ีอ่าน ส่งงาน 
1 15 ส.ค. แนะน ารายวิชา  Klein & Kozlowski (2000) 

Snijders & Bosker Ch. 1-3.2 
 

2 22 ส.ค. ทบทวนการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพห ุ(Multiple 
Regression) และทบทวนการใช ้R (1) 

Keith Ch. 1-5  

3 29 ส.ค. ทบทวนการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพห ุ(Multiple 
Regression) และทบทวนการใช ้R (2) 

Keith Ch. 6-10 การบา้นท่ี 1 

4 5 ก.ย. โมเดลจดุตดัแบบสุ่ม (Random Intercept Models) Snijders & Bosker Ch. 3.3-4 การบา้นท่ี 2 
5 12 ก.ย. โมเดลความชนัแบบสุ่ม (Random Slope Models)  Snijders & Bosker Ch. 5 การบา้นท่ี 3 

6 19 ก.ย. โมเดลปฏิสมัพนัธร์ะหว่างระดบั (Cross-level 
Interaction) 

Preacher et al. (2006) การบา้นท่ี 4 

7 26 ก.ย. การทดสอบทางสถิต,ิ การคดัเลือกโมเดล Snijders & Bosker Ch. 6, 7 การบา้นท่ี 5 
8 3 ต.ค. การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทางสถิต,ิ ก าลงัทาง

สถิต,ิ และการออกแบบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
Snijders & Bosker Ch. 10, 11 การบา้นท่ี 6 

9 10 ต.ค. ทบทวนการวเิคราะหค์วามแปรปรวนภายในบคุคล 
(Within-Subject ANOVA) 

Maxwell & Delaney Ch. 11-12 การบา้นท่ี 7 

10 17 ต.ค. ทบทวนการวเิคราหค์วามแปรปรวนแบบหลายตวั

แปรตาม (MANOVA) เพ่ือใชใ้นขอ้มลูระยะยาว 

Maxwell & Delaney Ch. 13-14  

11 24 ต.ค. โมเดลพหรุะดบั ส  าหรบัขอ้มลูระยะยาว (1) Maxwell & Delaney Ch. 15-16 

Snijders & Bosker Ch. 15 

การบา้นท่ี 8 

12 31 ต.ค. โมเดลพหรุะดบั ส  าหรบัขอ้มลูระยะยาว (2) Collins (2006) โครงรา่ง 

โปรเจค 

13 7 พ.ย. การจดัการขอ้มลูสญูหาย Snijders & Bosker Ch. 9; 

Graham (2009) 

การบา้นท่ี 9 

14 14 พ.ย. น าเสนอโปรเจค (1)  การบา้นท่ี 10 

15 21 พ.ย. น าเสนอโปรเจค (2)   

16 28 พ.ย. น าเสนอโปรเจค (3)   

 5 ธ.ค. หยดุวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร. 9  รายงาน 
โปรเจค 

17 12 ธ.ค. ส ารอง   

หมายเหตุ  หากมเีวลา ผมจะครอบคลมุเรือ่งการวเิคราะหต์วัแปรสง่ผา่น (Mediation Analysis) รวมถึงอาจเลา่

งานวจิยัที่ผมเคยท าเก่ียวกบัการวิเคราะหพ์หรุะดบั 
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14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน 

1) การบรรยายในหอ้งเรียน 70% 

 2) การท ากิจกรรมในหอ้งเรียน 30% 

 ผมตัง้ใจวา่ จะใหเ้วลาครึง่ชั่วโมงสดุทา้ยของทกุครัง้การสอน เป็นชว่งเวลาฝึกปฏิบตั ิโดยใหน้ิสิต script 

ท่ีผมแนะน าในการบรรยาย มาฝึกหดัใชใ้นการท าการบา้น (รายละเอียดภายหลงั) ภายหลงัจากคาบเรียน นิสิต

สามารถสอบถามผมในกลุม่ LINE ท่ีตัง้ขึน้มาได ้(รายละเอียดดใูนเวลาประจ าคณะ) 

     14.4 สือ่การสอน 

 1) สไลด ์PowerPoint 

2) โปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ R, Blimp, Mplus, และอ่ืนๆ ท่ีอธิบายในการสอน 

     14.5 การมอบหมายงานผา่นเครือข่าย 

1) สไลดบ์รรยาย วีดีโอ และการบา้นทัง้หมดจะมอบหมายทาง website 

(www.sunthud.com/MLM.html) 

2) นิสิตสามารถสง่งานทัง้หมด ในลิงค ์dropbox ซึ่งจะประกาศในภายหลงั 

3) การประกาศ ผมจะประกาศในกลุม่ LINE ท่ีจะจดัตัง้กนัในชัน้เรียน  

4) คะแนน จะประกาศโดยการสง่คะแนนทาง LINE ใหน้ิสิตรายบคุคล  

 

    14.6 การวดัผลการเรียน 

คะแนน งานท่ีตอ้งท า วตัถปุระสงค ์
700 การบา้น ใหน้ิสิตทบทวนเนือ้หาท่ีไดเ้รียนไป 
300 โปรเจครายวิชา เพ่ือใหน้ิสิตไดน้  าความรูจ้ากการเรียนภายในชัน้เรียน ไปใชใ้นการ

วิเคราะหผ์ลจรงิ 
 

การบ้าน (700 คะแนน) การบา้นจะเป็นแบบฝึกหดัสัน้ๆ เพ่ือใหน้ิสิตไดท้บทวนความเขา้ใจในสิ่งท่ีได้

เรียนไป ไดฝึ้กหดัใชโ้ปรแกรมวิเคราะหผ์ลทางสถิติ และไดฝึ้กหดัการแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

อาจารยจ์ะตอ้งสง่การบา้นภายใน 12:00 ของวนัท่ีสอน สิ่งท่ีตอ้งสง่เป็น zip file ท่ีประกอบไปดว้ย  

http://www.sunthud.com/MLM.html
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1. ไฟล ์pdf ของค าตอบและการแปลความหมายการวิเคราะหข์อ้มลู 

2. ขอ้มลูดิบท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

3. R script ท่ีผมสามารถน า script นีแ้ละขอ้มลูดบิไวใ้นไฟลเ์ดียวกนั แลว้ run ไดเ้ลยโดยไมมี่ error 

อาจารยจ์ะแนบลิงค ์Dropbox เพ่ือใชใ้นการสง่งานไวใ้ห ้ในลิงค ์Dropbox จะก าหนดเสน้ตายไว้

ชดัเจนวา่สง่งานไดภ้ายในเท่ียง อาจารยจ์ะไมร่บังานท่ีสง่สายไมว่า่กรณีใดก็ตาม การบา้นแตล่ะครัง้ จะคดิเป็น 

100 คะแนน ผมจะใชค้ะแนนการบา้น 7 ครัง้สงูสดุ มาใชเ้ป็นคะแนนของรายวิชา รวม 700 คะแนน 

โปรเจครายวิชา (300 คะแนน) ใหน้ิสิตน าขอ้มลูท่ีมีลกัษณะแบบพหรุะดบั มาใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลูจรงิ นิสิตสามารถใชข้อ้มลูท่ีมีอยู่แลว้ในอินเทอรเ์น็ต เชน่ ICPSR 

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

1. ความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะหท่ี์คณุก าลงัท า 

2. สมมตฐิานของการวิเคราะหข์องคณุ พรอ้มทัง้เหตผุลของสมมตฐิาน และหลกัฐานหรืองานอา้งอิง 

3. ท่ีมีของขอ้มลูดงักลา่ว วา่มีกลุม่ตวัอยา่งเทา่ไร ตวัแปรแตล่ะตวัในงานของคณุใชว้ิธีการวดัอยา่งไร 

วิธีการสุม่และเก็บขอ้มลูเป็นอยา่งไร 

4. แผนการวิเคราะหข์อ้มลู 

5. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

6. การอภิปรายผลและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 

ถึงแมว้า่งานนีเ้ป็นงานเดี่ยว แตค่ณุอาจท างานเป็นคูไ่ด ้โดยผมคาดหวงังานท่ีมีมาตรฐานสงูขึน้จาก

งานคู ่การสง่งานจะแบง่ออกเป็นสามชว่งดงันี ้

1. โครงรา่งงานวิจยั (50 คะแนน) ใหท้า่นน าเสนอขอ้มลูในขอ้ 1-4 อย่างยอ่ ภายใน 2 หนา้กระดาษ 

จากนัน้นดัเวลาคยุกบัผม เพ่ือพฒันาแนวคดิการวิเคราะหใ์หเ้หมาะสม 

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

ถามได ้2-3 นาที 

3. รายงานฉบบัสมบรูณ ์(150 คะแนน) ใหท้า่นสง่รายงานดงัท่ีกลา่วไปในขา้งตน้ ความยาวไมเ่กิน 

15 หนา้ ไมร่วมรูปและตาราง ทา่นไมจ่  าเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูดบิมา หากผมไมเ่ขา้ใจงานวิเคราะหข์อง

คณุ อาจขออนญุาต video call เพ่ือใหค้ณุอธิบายกระบวนการวิเคราะหข์องคณุ รายงานใหส้ง่

ภายในวนัท่ี 5 ธนัวาคม เวลา 23:59 น.  

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

แลว้ อยา่งไรก็ตาม หากนิสิตจ าเป็นตอ้งสง่งานลา่ชา้ เน่ืองจากอบุตัเิหตท่ีุคนทั่วไปสามารถเขา้ใจได ้นิสิต

สามารถติดตอ่ผมเพ่ือขอเล่ือนได ้ 

 

     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ชว่งคะแนน ผลการเรียน 
900 คะแนนขึน้ไป A 
นอ้ยกวา่ 500 คะแนน F 
นอกจากนัน้ B+ ถึง D ตดัคะแนนอิงกลุม่ 

 หมายเหต:ุ อาจารยจ์ะปัดเศษทิง้ทัง้หมด ไมมี่การปัดคะแนนขึน้ในกรณีใดๆ 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 ้เป็นหนงัสือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเป็นหลกั เป็นหนงัสือท่ีครอบคลมุการวิเคราะหพ์หุ

ระดบัพืน้ฐานเกือบทกุเรื่อง มีความทนัสมยัระดบัหนึ่ง เป็นหนงัสือท่ีถกูใชเ้ป็นหนงัสือในการเรียนการสอนของ

การวิเคราะหพ์หรุะดบัในตา่งประเทศสว่นใหญ่ท่ีผมพบ  

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

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

หนงัสือคลาสสิกท่ีกล่าวถึงการวิเคราะหค์วามแปรปรวน และสถิตท่ีิใชใ้นการวิจยั ใน 6 บทสดุทา้ยได้

ครอบคลมุการวิเคราะหข์อ้มลูระยะยาวซึ่งผมจะใชใ้นวิชานี ้ผมคิดวา่หนงัสือเลม่นีเ้ป็นเลม่เดียวในปัจจบุนัท่ีผม

พบวา่ไดค้รอบคลมุแนวการวิเคราะหท่ี์ส าคญัในการวิเคราะหข์อ้มลูระยะยาวผา่นการเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย 

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

วิธีการวิคราะหรู์ปแบบตา่งๆ ไดอ้ยา่งดี 

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) ท่ีครอบคลมุ

เนือ้หาพืน้ฐานท่ีจะใชส้  าหรบัการวิเคราะหพ์หรุะดบัไดท้ัง้หมด นอกจากนีย้งัมีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลู 

และแปลความหมายทัง้ในเชิงวิจยัและเชิงปฏิบตัิ 

 

     15.2 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
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     15.4 สือ่อเิลก็ทรอนคิสแ์ละเวบ็ไซตท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 https://www.youtube.com/watch?v=f817HdHJneo วีดีโอท่ีแนะน าเนือ้หาวิชานีไ้ดค้อ่นขา้งดีโดย 

John Nezlek 

 พิมพค์  าวา่ “R Tutorial” ในช่องคน้หาใน YouTube เพ่ือดกูารเขียน R 

   

   15.5 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการสอน 

 R, Blimp, Mplus 

 

16. เวลาประจ าคณะ  

ผมสามารถมาท่ีคณะไดเ้ฉพาะวนัพฤหสัเทา่นัน้ ดงันัน้นิสิตสามารถนดัผมก่อนหรือหลงัการสอนได ้

อยา่งไรก็ตาม นิสิตสามารถตดิตอ่ผมไดต้ลอดเวลาผา่น LINE กลุม่ท่ีจะจดัตัง้ภายในหอ้ง พวกคณุสามารถ

คาดหวงัไดว้า่ผมจะตอบคณุภายในเวลา 24 ชั่วโมงในชว่งท่ีมีการเรียนการสอน ยกเวน้คืนวนัเสารห์รือวนั

อาทิตยท่ี์ผมจะตอบคณุภายในคืนวนัจนัทร ์หากคณุไมไ่ดร้บัค าตอบจากผมในระยะเวลาดงักลา่ว คณุสามารถ

สง่ขอ้ความมาเตือนผมอีกครัง้หนึ่ง 

  
17. นโยบายเร่ืองการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

ผมเกลียดการคดัลอกผลงานมากท่ีสดุ การท่ีคณุคดัลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 

ถือวา่เป็นการไมเ่คารพผูอ่ื้น และไมเ่คารพตนเอง เป็นการดถูกูความสามารถทางสมองของตนเอง เป็นการ

หลอกตนเองเพ่ือใหค้นอ่ืนรูส้ึกวา่คณุดีกวา่ความเป็นจรงิ ดงันัน้ผมจะลงโทษผูท่ี้คดัลอกผลงาน และผูท่ี้ให้

คดัลอกผลงานถึงท่ีสดุ หากสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ในวิชาของผม 

ผมจะขอเนน้ย า้นโยบายอีกครัง้หนึ่งวา่ พวกคณุสามารถช่วยกนัเรียนได ้ใหค้  าแนะน า สอนได ้แตไ่ม่

สามารถท างานใหก้นัได ้คณุชว่ยเพ่ือนอธิบายกระบวนการคดิได ้แตค่ณุไมส่ามารถบอกผลลพัธก์บัเพ่ือนได ้

หากผมรูว้า่พวกคณุคนใดลอกการบา้น หรือใหล้อกการบา้น ผมจะให ้F ทัง้คนใหล้อก และคนลอกโดยอตัโนมตัิ 

และผมจะสง่เรื่องดงักลา่วใหท้างคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป การลงโทษนีจ้ะรวมถึงการลอก และ

การใหล้อกการบา้นหรือขอ้สอบดว้ย 

  

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

(ทัง้หมดนี ้นิสิตจะกรอกใน Google Form) 

ช่ือผูป้ระเมิน ............................................................................. 

ช่ือผูน้  าเสนอ ............................................................................. 

 ตอ้งแกไ้ข พอใช ้ ดี ดีมาก 
1. คณุเขา้ใจเนือ้หาของผูน้  าเสนอ     
2. เนือ้หามีความเป็นเหตเุป็นผล สองคลอ้งกนั     
3. การน าเสนอใชค้วามยาวไดเ้หมาะสม     
4. ผูน้  าเสนอใชว้ิธีการเลา่เนือ้หาแก่ผูฟั้ง  
รวมถงึ การไม่อ่านสไลดห์รอืบนัทกึ การมีภาษากายทีด่ ีการสบตาผูฟั้ง 
ภาษาสละสลวยเขา้ใจง่าย การพูดหรอืสะกดค าไดด้ ีไม่พูดเรว็หรอืชา้
เกินไป 

    

5. ความเหมาะสมของสไลดท่ี์ใช ้ 
รวมถงึ สไลดม์ีการวางระบบไดด้ ีเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาทีพู่ด อ่านงา่ย ไม่
ซบัซอ้นเกินไป ไม่มีเนือ้หาในสไลดเ์ยอะเกินไป 

    

6. คณุรูส้กึวา่เรื่องนีน้า่สนใจ นา่คิดตอ่ยอด     
7. การตอบค าถามท าไดดี้ ชดัเจน     
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เกณฑก์ารประเมินรายงาน 

 

A. ความยากของเนือ้หา  1.0 1.1 1.2 1.3 
1.0 = เนือ้หาการวิเคราะหพ์หรุะดบัอยา่งง่าย ไมซ่บัซอ้น เชน่ การวิเคราะห ์2 ระดบัปกต ิการวิเคราะหข์อ้มลู

ระยะยาวปกติ 
1.1 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเตมิจากการวิเคราะหพ์หรุะดบัอยา่งง่าย เชน่ การวิเคราะหข์อ้มลูสญูหาย การ

ตรวจสอบปฏิสมัพนัธ ์
1.2 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเตมิในขอ้ 1.1 จ านวนมาก 
1.3 = มีการใชเ้ทคนิคเพิ่มเตมิดงักลา่วมาขา้งตน้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหท่ี์ไมไ่ดค้รอบคลมุในการ

บรรยาย 
B. ความยาวของเนือ้หา  0.8 0.9 1 
1 = พอดี ไมย่าวเกินก าหนด และไมส่ัน้จนขาดใจความส าคญั  
0.9 = ยาวเกินก าหนดเล็กนอ้ย หรือขาดใจความส าคญัเล็กนอ้ย 
0.8 = ยาวเกินก าหนดมาก หรือขาดใจความส าคญัจนเห็นไดช้ดั  
C. คณุภาพของการเขียน  0.7 0.85 1 1.15 
0.7 = อ่านแลว้ไมเ่ขา้ใจเลย 
0.85 = อา่นเขา้ใจแคบ่างสว่นของเนือ้หา 
1 = อ่านแลว้เขา้ใจทกุหวัขอ้ของเนือ้หา 
1.15 = อา่นแลว้เขา้ใจทกุหวัขอ้ของเนือ้หาและประทบัใจวิธีการเขียนของผูเ้ขียน 
D. รูปแบบการจดัเรียง  0.8 0.9 1 
1 = การจดัเรียงเนือ้หา หวัเรื่อง ตาราง รูปภาพ ยอ่หนา้ ถกูตอ้ง สวยงาม มีการอา้งอิงตารางและรูปจากใน
เนือ้หาทัง้หมด มีการอา้งอิงบทความจากเนือ้หาทัง้หมด ขอ้มลูและตวัเลขทางสถิตเิขียนไดถ้กูตอ้งตามหลกั 
APA คงเสน้คงวา 
0.9 = มีความผิดเล็กนอ้ยประปราย 
0.8 = มีความผิดพลาดเยอะจนสงัเกตได ้ 
E. การสนบัสนนุความคิด  0.9 0.95 1  
0.8 = เนือ้หาหลายสว่น เขียนขึน้มาลอยๆ ไมมี่หลกัฐานการสนบัสนนุแนวคิดท่ีชดัเจน 
0.9 = มีจดุท่ีเห็นได ้วา่มีเนือ้หาเขียนขึน้มาลอยๆ ไมมี่หลกัฐานสนบัสนนุแนวคิด 
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1 = เนือ้หาเขียนสอดคลอ้งกนัดี มีหลกัฐานสนบัสนนุแนวคดิทัง้หมด 
1.1 = เนือ้หาเขียนสอดคลอ้งกนั มีหลกัฐานสนบัสนนุแนวคดิทัง้หมด หลกัฐานท่ีใหม้าชดัเจนมากจนเป็น
บทความท่ีนา่เช่ือถือ 
F. ความถกูตอ้งในการ
วิเคราะหข์อ้มลู 

 0.7 0.85 1 

0.7 = มีหลายจดุท่ีน่าสงสยัว่าการวิเคราะหไ์มถ่กูตอ้ง หรือการตีความหมายจากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
0.85 = มีจดุหรือสองจดุท่ีนา่สงสยัวา่การวิเคราะหไ์มถ่กูตอ้ง หรือการตีความหมายจากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
1 = การวิเคราะหถ์กูตอ้ง การตีความหมายผลการวิเคราะหถ์กูตอ้ง 
ค านวณคะแนน  A x B x C x D x E x F x 10 = ________________ คะแนน   


