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รายละเอียดของรายวิชา กภ502 การออกแบบและสถิติสําหรับงานวิจัยทางกายภาพบําบัด 

สาขากายภาพบําบัด  
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กภ 502 การออกแบบและสถิติสําหรับงานวิจัยทางกายภาพบําบัด 
PTX 502 Design and statistics for Physical Therapy Research 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษา ชั้นปท่ี 1/1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

ประชุมการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตและหลักสูตรปรับปรุง 2562 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิต 
- สามารถอธิบายและนําจริยธรรมการวิจยัไปใชได (1.1,1.2,3.1) 
- สามารถอธิบาย ทดสอบความเท่ียง ความตรงและสามารถใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยได 

(2.2,3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4) 
- สามารถอธิบายกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยประเภทตาง ๆ เพ่ือใชงานวิจัยทางดาน

กายภาพบําบัดได (2.2,3.1) 
- สามารถบริหารจัดการ วิเคราะหประเด็น วางแผนโครงการวิจัยทางคลินิกเพ่ือการพัฒนาองค

ความรูดวยตนเองได (3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4) 
- สามารถใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปไดอยางมีประสิทธิภาพและประยุกตใชสถิติในการวิจัยได (2.2, 

3.1,4.1,5.1,5.4) 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลวิจัย การเลือกและประยุกตใชเครื่องมือวิจัยทาง

คลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย/สัมมนา รวม30 
ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัต/ิสัมมนา/อภปิราย รวม 
30 ชม./ภาคการศึกษา 

75 ชม./ภาค
การศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา 

และนําสไลดพรีเซนเตชั่นของนิสิตรวมท้ัง Key papers ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย
ของมหาวทิยาลัย 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ)                   
ไมนอยกวา 1 ชม./สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ตระหนักรูจริยธรรมวิชาชพีและ
จริยธรรมการวิจยั 

2. สามารถประมวลปญหา และ
จัดการปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดาน
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจริยธรรมการวิจัยใน ท้ัง
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติการ หรือ 
สัมมนา  

 

1. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาท่ี 
โครงงาน และกิจกรรมท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการมีสวนรวม 
การแสดงออกระหวางการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตาง ๆ 

2. ความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. มีความรูความเขาใจในกระบวน 

การวิจัย การออกแบบการวิจัย 

และการบริหารจัดการการวิจัย 

และตระหนักถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยท่ีมีตอองคความรูใน

สาขาวิชา 

 

2. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังการบรรยาย การ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน การ
ฝกปฏิบัติรวมกับการสัมมนา การ
อภิปราย การคนควา การวิเคราะห 
ตลอดจนการนําเสนอประเด็นท่ี
ผูเรียนสนใจเพ่ือการเรียนรูรวมกัน
ของกลุม ท้ังนี้ใหจัดรูปแบบการ
การเรียนรูตามลักษณะธรรมชาติ
รายวิชาหรือตามเนื้อหา
สาระสําคัญของรายวิชา  

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ  

2. ประเมินผลจากการแสดง
ความรูความเขาใจ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห  การประยุกต
และพัฒนาความรูเชิง
ประจกัษในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน เชน 
การสัมมนา การอภิปราย 
หรือ  ปฏิบัติการ 

3. ประเมินจากแผนหรืองาน
ท่ีนําเสนอ 

3. ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะหประเด็น 
ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจ
อันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพ่ือแกปญหาดวย
งานวิจัยทางดานกายภาพบําบัด
ไดอยางเหมาะสม  

1. การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน รวมกับการสัมมนา โดยใหนิสิต
นําเสนอความรูทางวิชาการท่ี
เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญหรือสาขาท่ีเก่ียวของและ
มีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการ
อยางสรางสรรค 

1. การประเมินจากผลงานท่ี
เกิดจากการใช
กระบวนการแกไขปญหา 
การศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณ
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ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. สามารถวางแผนและดําเนินการ
โครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาองคความรูดวยตนเอง  

 

2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับผูเชี่ยวชาญ  

 

กรณีศึกษา หรือจาก
การศึกษาอิสระ  

2. การประเมินตามสภาพจริง
จากการ สัมมนา ผลงาน
และการปฏิบัติของนิสิต 
เชน ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานและ
ประสิทธิภาพของการนํา
ผลงานนั้นไปใช เปนตน 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน 
 
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการเวลาสําหรับ
การเรียนรูของตนเอง และ
รวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการ
จัดการขอโตแยงและปญหา 
ตาง ๆ   

2. แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม 
ผูประสานงานอยางเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลุม  
 

1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
ปฏิบัติการท่ีสงเสริมใหทํางานเปน
ทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผูนําและผูตามทางวิชาการและ
วิชาชีพในหลากหลายสถานการณ 
ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็น
ของตนและพรอมท่ีจะยอมรับฟง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2. จัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการ  
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยใช
รูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือ
ผลักดันใหเกิดการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และผูสอนอันจะไปสูการฝกท่ีจะ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

3. ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นิสิตในขณะรวม
กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 



มคอ. 3 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและ
ประกอบวิชาชีพ  

4. มีทักษะ และความสามารถใน
การใช และประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
หลักสูตร ท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะการวิเคราะห คัดกรอง 
วิพากษ สรุปและนําขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของกับ
งานวิชาชีพมาใช  

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา 
รวมถึงการนําเสนอผลงาน 
ในรายวิชา โดยใหนิสิตไดใชทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

1. ประเมินจากความสามารถใน
การนําเสนอ การอภิปราย 
รายงาน กรณีศึกษา ใน
รายวิชา โดยใหนิสิตไดใช
ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2. ประเมินจากความสามารถใน
การศึกษา ทําความเขาใจใน
ประเด็นปญหาและ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ลํา
ดับ

 

วัน เวลา 

จํานวนชั่วโมง 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ เนื้อหา 

อาจารย
ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

1 
16 ส.ค. 

64 
8.30-
12.30 

1   3 
    

จริยธรรมนักวิจัย ชัชฎา 

2 
23 ส.ค. 

64 
8.30-
12.30 

1 3 
      

ความรูเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยทางคลินิก 1 จิราภรณ 

3 
30 ส.ค. 

64 
8.30-
12.30     

4 
    

ความรูเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยทางคลินิก 2 จิราภรณ 

4 
6 ก.ย. 64 

8.30-
12.30 

1 3 
      

หลักการทดสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย 1 จิราภรณ 

5 
13 ก.ย. 

64 
8.30-
12.30     

4 
    

หลักการทดสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย 2 จิราภรณ 

6 
20 ก.ย. 

64 
8.30-
12.30     

3 1 
  

หลักการทดสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย 3 จิราภรณ 

7 
27 ก.ย. 

64 
8.30-
12.30 

1   3 
    

กระบวนการ การออกแบบวิจัยและสถิต ิ นิตยา 

8 
4 ต.ค. 64 

8.30-
12.30 

1 3   
    

การบริหารจัดการขอมูล  นิตยา 

9 
11 ต.ค. 

64 
8.30-
12.30 

1 2 1 
    

การวิเคราะหขอมลูวิจัยดวยสถิติ 1-1 นิตยา 

10 
18 ต.ค. 

64 
8.30-
12.30   

3 1 
    

การวิเคราะหขอมลูวิจัยดวยสถิติ 1-2 นิตยา 

11 
25 ต.ค. 

64 
8.30-
12.30   

3 2 
    

การวิเคราะหขอมลูวิจัยดวยสถิติ 1-3 นิตยา 

12 
1 พ.ย. 64 

8.30-
12.30 

  2 2 
    

การวิเคราะหขอมลูวิจัยดวยสถิติ 2-1 นิตยา 

13 
8 พ.ย. 64 

8.30-
12.30   

2 2 
    

การวิเคราะหขอมลูวิจัยดวยสถิติ 2-2 นิตยา 

14 
15 พ.ย. 

64 
8.30-
12.30 

1 3  
    

การคํานวณ sample size สําหรบังานวิจัย 1 นิตยา 

15 
22 พ.ย. 

64 
8.30-
10.30     

2 
    

การคํานวณ sample size สําหรบังานวิจัย 2 นิตยา 

 
 

10.30-
12.30   

2 
  

การคํานวณ sample size สําหรบังานวิจัยท่ีสนใจ 
นิตยา 

 

16 
29 พ.ย. 

64 
8.30-
10.30     

 
 1 1 

  นิตยา 

   7 24 29       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
การประเมินผลการเรียน : 
- ภาคทฤษฎี      65 % 
 วิจัยและจริยธรรม(10 และ 30%) 40% 
 เครื่องมือวิจัย     25% 
- ภาคปฏิบัติ     35 % 
 สถิติ     25% 
 เครื่องมือวิจัย     10% 
 
  
ระดับช้ัน ความหมาย คาระดับช้ัน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
 C พอใช (Fair) 2.0 
 D+ ออน (Poor) 1.5 
 D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมิน 

1 
ความรู 

2.2 
ประเมินทฤษฏี 

4 
10-14 

10% 
(วิจัย) 
10% 

(เครื่องมือวิจัย) 

2 
ความรูและปญญา 

2,2,3.1,3.3 
  

สัมมนา อภิปรายและวิเคราะหงานวิจัย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

30% 
(วิจัย-จริยธรรม) 

15% 
(เครื่องมือวิจัย) 

3 

ปญญา 
3.1, 3.3 

ปฏิบัติระหวางการเรียนสถิติ การเรียน
เครื่องมือวิจัย และการคนควาตามท่ี

มอบหมาย 

25%  
(สถิติ) 
10%  

(เครื่องมือวิจัย) 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1,5.4 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมิน 

คุณธรรมจรยิธรรม  
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.1,1.2,4.1,4.2 

 พฤติกรรมในชั้นเรียน 
พฤติกรรมการทํางาน 

การมีสวนรวม อภิปราย 
 

  
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1 ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร, โรเบิรท เอช., เฟลทเชอร, 

ซูซานเนดับบลิว., แวกเนอร, เอ็ดเวิรด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
2 การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมสําหรับการวิจัย 

ศิริชัย กาญจนวาสี., ทวีวัฒน ปตยานนท., ดิเรก ศรีสุโข.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
[ผูจัดจําหนาย], 2551.พิมพครั้งท่ี 5. 

3 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

สิทธิ์ ธีรสรณ.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.พิมพครั้งท่ี 1. 
4 การวางแผนการทดลองเบื้องตน : การประยุกตและการวิเคราะหดวย SPSS = Introduction to 

experimental desi 
กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม, 
2549. 

5 การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติในงานวิจัย 

ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์.กรุงเทพฯ :ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(จัดจําหนาย), 2551.พิมพครั้งท่ี 1. 
6 การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย 

กัลยา วานิชยบัญชา., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ. 

กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.พิมพครั้งท่ี 11. 
7 การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research 

นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพครั้งท่ี 4. 
8 การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = Qualitative research in health science 

ศิริพร จิรวัฒนกุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2552.พิมพครั้งท่ี 1. 
9 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยดานวทิยาศาสตรสุขภาพ 

อรุณ จิรวัฒนกุล, มหาวิทยาลัยขอนแกน.ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร. 
ขอนแกน : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551.พิมพ
ครั้งท่ี 3 [ฉบับพิมพซํ้า] 

10 เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย 
ชูศรี วงศรัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ผูจัดจําหนาย], 2553.พิมพครั้งท่ี 12. 
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http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!355141@!8&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
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11 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห : แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ = Experimental research 
design an 
 ชูศรี วงศรัตนะ., องอาจ นัยพัฒน.[กรุงเทพฯ] :คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.พิมพ
ครั้งท่ี 1. 

12 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ 

สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ สุวจิตตานนท.กรุงเทพฯ : เปเปอรเฮาส, 2553. 
13 วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิต ิ= Clinical epidemiology & biostatistics 

มานพ คณะโต., มหาวิทยาลัยขอนแกน. คณะแพทยศาสตรภาควิชาเวชศาสตรชุมชน. 

ขอนแกน : ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551.พิมพครั้งท่ี 2. 
14 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการขอมูล การตีความและการหาความหมาย 

เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ., กาญจนา ตั้งชลทิพย. 

นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพครั้งท่ี 1. 
15 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สุภางค จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.พิมพครั้งท่ี 8, [แกไขเพ่ิมเติม] 
16 การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = Qualitative research in health science 

ศิริพร จิรวัฒนกุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2552.พิมพครั้งท่ี 1. 
17 การสนทนากลุมFucus group discussion. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีชั่น, 2546. 
18 การออกแบบการวจิัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ 

องอาจ นัยพัฒน.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ผูจัดจําหนาย], 2552.พิมพครั้งท่ี 1. 
19 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางการแพทยจรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554. 

2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

  http://www.statistics.com/ 

  http://www.statsoft.com/textbook/ 

  http://www.who.int/research/en/ 

 http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- สังเกตจากพฤติกรรมระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
- สังเกตปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน  
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
- การสื่อสารและสงขอเสนอแนะกับนิสิตผานเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหาอุปสรรคแนว

ทางแกไขเม่ือสิ้นสุดการสอนเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 
- ปฏิบัติการของเรียนหัวขอสถิติและประเมินตามปฏิบัติการ 
- เสริมตัวอยางประกอบการใชสถิติในงานวิจัยระหวางเรียนสถิติเพ่ือเสริมการนําไปใชในงานวิจัย 
- ปรับปรุงระดับเสียงของสื่อสําหรับการเรียนรู 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอ่ืนท่ี

ไมใชทีมผูรวมสอน 
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย

และพฤติกรรมในชั้นเรียน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 

- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

คณะกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


