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๑. โครงการอบรมระยะสั้น  หลักสูตร  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม Mplus  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 

ลักษณะเด่นของ Mplus คือ ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและให้ได้ผล OUTPUT ที่
ต้องการ นอกจากนี้ Mplus ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับได้ในครั้งเดียว ขณะที่บางโปรแกรมต้อง
วิเคราะห์หลายครั้ง และเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์ 
SEM ได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลภาคตัดขวางหรือข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและ
ข้อมูลระยะยาว ในส่วนของตัวแปรก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรเดี่ยว พหุตัวแปร ที่วัดหลายระดับ ทั้งตัว
แปรต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภท โปรแกรม Mplus จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมจากนักวิจัย และมี
แนวโน้มจะใช้มากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยต้องมีความรู้และความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Mplus เพ่ือก้าวให้ทันศาสตร์ขั้นสูงแห่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus  
๒. สามารถใช้โปรแกรม Mplus วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สามารถอ่าน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย 
 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Mplus  
๘. ผู้เข้ารับอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
๙. กำหนดการอบรม 

วันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๑ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ ๑๐ คน   

๑๐.  ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนราคา ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

๑๑.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง 

๑๒.  ที่ปรึกษาหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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๒ 

๑๓. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. ความรู้เบื้องต้นและหลักการเขียนคำสั่งโมเดล Mplus  
๒. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม Mplus  
๓. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
๔. การวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับโดยใช้โปรแกรม Mplus   
๕. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับ 

๑๔.  คณะวิทยากร 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี   วิทยากร 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง   วิทยากร 
๓. นายวิทวัส  เพ็ญภู่     ผู้ช่วยวิทยากร 

๑๕.  งบประมาณ   
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วย    

โปรแกรม Mplus”  มีดังนี้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๔๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๔,๒๙๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๓๕,๗๑๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๓ วัน x ๒ คน) 
๒๑,๖๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
(เหมาจ่ายวันละ ๔๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คน) 

๑,๒๐๐.-  บาท 

 ๓. ค่าประชาสัมพันธ์  ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๔. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๙,๙๑๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๓ – ๔ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus  
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม Mplus วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓ 

๓. ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถอ่าน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้ 
๑๗. การประเมินผล 

คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
 

๑๘.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 
           ........................................................... 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                       ผู้เสนอโครงการ 
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๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดการอบรมระยะสั้น 

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม Mplus 
วันที่ ๒ - ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม โดยคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความรู้เบื้องต้นและหลักการเขียนคำสั่งโมเดล Mplus                
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม Mplus   
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม Mplus  
 
วันที่ ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติแปลความหมายผลการวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับ 
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๕ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติแปลความหมายผลการวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.        สรุป/อภิปราย และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus  
๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร 
 
วันที่ ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus กับปัญหาการวิจัย 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุป/อภิปราย และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.       สรุป/อภิปราย และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus  
๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 


