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รายละเอียดของรายวิชา กบ 501 วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพ 1
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ501 วิธวี ิจัยและชีวสถิติสาํ หรับบุคลากรด้ านสุขภาพ 1
PX501 Research Methodology and Biotatistics for Health Research 1
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
nitayav@g.swu.ac.th
อจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ภัทรอาชาชัย dr.junya@gmail.com

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ นมาลากุล และคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 มิถุนายน 2559 (ประชุมการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิต : ปรับตาม มคอ 5 501 58)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ
- สามารถอธิบายจริยธรรมการวิจัยได้
- สามารถอธิบายระเบียบวิธวี ิจัย และวิธกี ารวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้
- สามารถอธิบายหลักการทางระบาดวิทยาในงานวิจัย ชีวสถิติ หลักการของสถิติข้ันสูงสําหรั บ
วิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
- สามารถระบุปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการวิจัย
- สามารถระบุความมุ่งหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการวิจัย
- สามารถวางแผนและออกแบบการวิจัย
- สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความสัมพันธ์
- สามารถใช้ โปรแกรมสถิติสาํ เร็จรูปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ สถิติในการวิจัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนเพื่อให้ นิสิตมีความเข้ าใจในงานวิจัยที่ซับซ้ อน เข้ าใจรูปแบบ
และวิธกี ารวิจัยประเภทต่าง ๆ และสามารถต่อยอดไปสู่การทํางานวิจัยที่เหมาะสมในนิสติ
แต่ละราย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาระเบียบวิธวี ิจัยและหลักการของชีวสถิติสาํ หรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ซึ่งประกอบด้ วย
การศึกษาจริยธรรม รูปแบบและวิธกี ารวิจัยประเภทต่างๆ การกําหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการ
วิจัย การกําหนดความมุ่งหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย
ศึกษาหลักการทางระบาดวิทยาในงานวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการข้ อมูล หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ ความสัมพันธ์์ การประยุกต์์ใช้ ชีวสถิติในการวิจัย และการใช้้ โปรแกรมสถิติสาํ เร็จรูป

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย/สัมมนา รวม
30 ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ฝึ กปฏิบตั ิ
ศึกษาด้วยตนเอง
ปฏิบัติ/สัมมนา/อภิปราย
75 ชม./ภาค
รวม 30 ชม./ภาคการศึกษา
การศึกษา

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจ
วิชา และนําสไลด์พรีเซนเตชั่นของนิสติ รวมทั้ง Key papers ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๑. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพกายภาพบําบัด
และการวิจัย โดยใช้ พ้ ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย หลักการทางสิทธิมนุษยชน
สิทธิผ้ ูป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้ วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล
๒. สามารถประมวลปัญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเริ่มให้ เกิดการ
ปรับปรุงและแก้ ไข

• ° °
๓. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลงไป ในวิชาชีพ
่ ่ ้ ้ใ
๔. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจัยและการบริหารจัดการการวิจัย

•• °• ° °°•• ° •
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
พัฒนานิสติ ปริญญาโทกายภาพบําบัดให้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมการวิจัย
เพื่อให้ สามารถดําเนินการวิจัยให้ อยู่ในกรอบศีลธรรมที่ถูกต้ อง การมีวินัยและความรับผิดชอบ
ตลอดจนความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม โดยการสอดแทรกเนื้อหา ความคิด ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ
กายภาพบําบัดและการวิจัย โดยใช้ พ้ ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย
หลักการทางสิทธิมนุษยชน สิทธิผ้ ูป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้ วยดุลย
พินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปัญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเริ่มให้ เกิดการ
ปรับปรุงและแก้ ไข
3. สามารถสนับสนุนให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การแก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
4. ไม่ประเมิน
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๔. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผ่านทางสื่อที่
เหมาะสม

๓. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป

๒. มีทกั ษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

๑. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ ซ่ ึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ สรุปและ
เสนอแนะการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้

ทักษะทางปั ญญา

๒. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็ นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้ อย่างเหมาะสมและมี
ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผ้ ใช้ บริการ ผ้ ร่วมงานและผ้ บงั คับบัญชา
๓. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม

๑. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้ อโต้ แย้ งและแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ ด้วยความ
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

๕. สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ความรู้

๒. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นปัญหาด้ วยดุลยพินิจอย่าง
เหมาะสม
๓. สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์ โดยบูรณา
การแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง

๑. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาสําคัญโดยใช้ ความเข้ าใจอันท่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการ
แสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์

คุณธรรม จริยธรรม

๑. สามารถค้ นคว้ าความรู้ท่เี ป็ นปัจจุ บันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป
ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมี
เหตุผล
๒. มีความรู้ความเข้ าใจในทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เป็ นแกนในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างท่องแท้
และลึกซึ้ง

๔. มีความเป็ นผู้นาํ และสามารถส่งเสริมให้ มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทาํ งาน
และในชุมชน

๓. สามารถสนับสนุนให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
แก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2 วิธกี ารสอน
1. การสัมมนาในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการวิจัย
2. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
3. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
4. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวข้ อสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
มีความรู้ในศาสตร์ ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพั ฒนาการความรู้ท่เี ป็ นปั จจุ บัน
ล่าสุดเฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสามารถบูรณา
การและพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1.-3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
2.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายเนื้อหากระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
2. มอบหมายให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยสัมมนา สรุปและ
นําเสนอในรายละเอียดของกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ
วิจัย
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยที่ค้นคว้ าและการนําเสนอ
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
พัฒนาให้นสิ ิตสามารถ เรียนรู ้ ค้นคว้าและสร้างสรรค์ได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ พัฒนาไปสู่
ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ีม่ ุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และนําเสนอ
อย่างมีอิสระทางวิชาการ โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูท้ ี่
เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาสําคัญโดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
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2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสังเคราะห์โครงร่างงานวิจัยโดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
สาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดประสบการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้ เค้ นคว้ างานวิจัยรูปแบบต่างๆ
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการดําเนินงานวิจัยรูปแบบต่างๆ
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยที่ค้นคว้ าและการนําเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้ อโต้ แย้ งและแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ ด้วยความ
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็ นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้ อย่างเหมาะสม
และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
3. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ดกิจกรรมกลุ่ มในการอภิปรายบทความวิ จัย เพื่ อส่งเสริ มแสดงความคิดเห็นของตน และ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุป และนํามาใช้ ซ่ึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
ประเด็นปัญหาที่สาํ คัญ และซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้
2. มีทกั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
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4. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website
2. นําเสนอข้ อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและนําเสนอผล
การวิเคราะห์น้ัน
3. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1

ห้ องเรียน

อาจารย์ผ้ รู ่วมสอน

1

บทนําการวิจัย มาตรฐานการทําวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดร. ชัชฎา

601

1

1

คําถามวิจัยและการวางแผนการวิจัย

ดร. ชัชฎา

601

มาตรฐานการทําวิจยั และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดร. ชัชฎา

601

3

SDL งานที่มอบหมาย

1
3

2

ดร. ชัชฎา

คําถามวิจัยและการวางแผนการวิจัย

ดร. ชัชฎา

601

ดร. ชัชฎา
ดร. นิตยา

601

การวัดในทางระบาดวิทยา

ดร. นิตยา

601

การศึกษาความเป็ นสาเหตุ ความเป็ นสาเหตุ อคติ ปัจจัยกวน (causal inference, bias, confounder)
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ดร. นิตยา

601
601

SDL งานที่มอบหมาย

2
2
2
5

อาจารย์ผ้ สู อนหลัก

หัวข้ อ

1

2

4

อาจารย์พิเศษ

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

ลําดับ

ผู้สอน

2

ระเบียบวิธวี ิจัยในวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ: การวิจัยเชิงสังเกตและการทดลอง

2
6
7

2
1

2
2
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8

2

9

ดร. นิตยา

601

SDL การเก็บข้ อมูล ชีวสถิตพิ ้ ืนฐาน

ดร. นิตยา

601

ดร. นิตยา

601

ดร. นิตยา

601

3

ชีวสถิตพิ ้ ืนฐาน การเลือกใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผล
การบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยและการใช้ โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป 1: การตั้งค่าตัวแปรและการลง
ข้ อมูล
การบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยและการใช้ โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป 2: การจัดการตัวแปรเพื่อให้
พร้ อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล transform ข้ อมูลโดยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น recode, count และ compute
เพื่อให้ ข้อมูลพร้ อมวิเคราะห์ จนถึงการ การวิเคราะห์แบบ descriptive analysis และการนําผล output
ออกจากโปรแกรม

ดร.จรรยา

601

3

การบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยและการใช้ โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป 3: การกระจายตัวของข้ อมูล การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ค่าความเชื่อมั่น

ดร.จรรยา

601

3

การบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยและการใช้ โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป 4: การทดสอบตัวแปรค่าต่อเนื่อง
(paired and un-paired t-test, ANOVA) การทดสอบตัวแปรค่าแบบกลุ่ม (Chi-square, Fisher
Exact test, Test for trend, Non-parametric test )

ดร.จรรยา

601

3

การบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยและการใช้ โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป 5: การทดสอบความสัมพันธ์
(Regression-Correlation และ Logistic Regression)

ดร.จรรยา

601

6

10
11

4
1

12
13

14
15
16

3

1

1

11

2
6
27 25

17

สอบ

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่าง และการเลือกใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผล
2
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การประเมินผลการเรียน :
- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฏิบตั ิ
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

ความรู้

ทดสอบย่อย
สอบทฤษฏี

1-7
9

5%
20%

2.4

ความรู้

2

1.1, 2.4,3.1, 5.4
(1.2, 4.3, 5.3)
ปัญญา
1.1,2.4,3.1,3.4, 5.1
(4.1,4.3,5.3)
ปัญญา
3.1,3.4,5.1,5.2
(4.1,4.2,4.3)
ปัญญา
1.1,2.4,3.1,
3.4,5.1,5.2
(3.3,4.1,4.3,5.3)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1,3.4,5.1,5.2
(4.1,4.2,4.3)

3

50 %
50 %

คุณธรรมจริยธรรม
1.1 (1.2,1.3)
3.1,3.4 (3.3)
(4.1,4.2,4.3)
5.1,5.2,5.4 (5.3)

สัมมนา อภิปรายและวิเคราะห์งานวิจัย

25%

ปฏิบัติระหว่างเรียนสถิติ

10%

ปฏิบัติ/การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

โครงการ/สถิติสาํ หรับงานวิจัย

10%

ปฏิบัติ/การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย

10%

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1 ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร์, โรเบิร์ท เอช., เฟลทเชอร์,
ซูซานเน่ ดับบลิว., แวกเนอร์, เอ็ดเวิร์ด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2 การเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสมสําหรับการวิจัย
ศิริชัย กาญจนวาสี., ทวีวัฒน์ ปิ ตยานนท์., ดิเรก ศรีสโุ ข.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2551.พิมพ์ครั้งที่ 5.
3 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
สิทธิ์ ธีรสรณ์.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.พิมพ์ครั้งที่ 1.
4 การวางแผนการทดลองเบื้องต้ น : การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วย SPSS = Introduction to
experimental desi
กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม, 2549.
5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิติในงานวิจัย
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(จัดจําหน่าย), 2551.พิมพ์ครั้งที่ 1.
6 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาํ หรับการบริหารและวิจัย
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์ครั้งที่
11.
7 การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research
นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพ์ครั้งที่ 4.
8 การวิจัยเชิงคุณภาพด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
9 ชีวสถิติสาํ หรับงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อรุณ จิรวัฒน์กลุ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์.
ขอนแก่น : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
พิมพ์ครั้งที่ 3 [ฉบับพิมพ์ซาํ้ ]
10 เทคนิคการใช้ สถิติเพื่อการวิจัย
ชูศรี วงศ์รัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2553.พิมพ์ครั้งที่ 12.
11 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพื้นฐานและวิธกี าร = Experimental research
design an
ชูศรี วงศ์รัตนะ., องอาจ นัยพัฒน์.[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2551.พิมพ์ครั้งที่ 1.
12 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ
สุทติ ิ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์.กรุงเทพฯ : เปเปอร์เฮาส์, 2553.
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13 วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics
มานพ คณะโต., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน.
ขอนแก่น : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 2.
14 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้ อมูล การตีความและการหาความหมาย
เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์., กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์.
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
15 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
สุภางค์ จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ ไข
เพิ่มเติม]
16 การวิจัยเชิงคุณภาพด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
17 การสนทนากลุ่ม Fucus group discussion.
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีช่ัน, 2546.
18 การออกแบบการวิจัย : วิธกี ารเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธกี าร
องอาจ นัยพัฒน์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
19 ชีวสถิติสาํ หรับงานวิจัยทางการแพทย์จรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
http://www.statistics.com/
http://www.statsoft.com/textbook/
http://www.who.int/research/en/
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
- เสริมจุดแข็งโดยให้ มีสมั มนาและปฏิบัติการของเรียนหัวข้ อสถิติ
- ให้ มีการสัมมนาในหัวข้ อการศึกษาความเป็ นสาเหตุอคติ ปัจจัยกวน (causal inference, bias,
confounder) เพื่อเสริมความรู้ความเข้ าใจตามที่ดาํ เนินการมาในปี การศึกษา 2558 ต่อไป
- เสริมตัวอย่างประกอบการใช้ สถิติในงานวิจัยระหว่างเรียนสถิติเพื่อเสริมการนําไปใช้ ในงานวิจัย
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื
ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม
อภิปราย และพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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