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มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 502 การออกแบบและสถิติส าหรับงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด  

สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

กภ 502 การออกแบบและสถิติส าหรับงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด 
PTX 502 Design and statistics for Physical Therapy Research 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด 
หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
 
 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษา ช้ันปีที่ 1/1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 
8. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบ าบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

เพ่ิมการนัดหมายส าหรับนิสิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางสถิติน้อย 
ประชุมการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตและหลักสูตรปรับปรุง 2562 วันที่ 17 พฤศจิายน 2565 

  

mailto:nitayav@g.swu.ac.th
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิต 
- สามารถอธิบายและน าจริยธรรมการวิจัยไปใช้ได้ (1.1,1.2,3.1) 
- สามารถอธิบาย ทดสอบความเที่ยง ความตรงและสามารถใช้เคร่ืองมือส าหรับการวิจัยได้ 

(2.2,3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4) 
- สามารถอธิบายกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือใช้งานวิจัยทางด้าน

กายภาพบ าบัดได้ (2.2,3.1) 
- สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ประเด็น วางแผนโครงการวิจัยทางคลินิกเพ่ือการพัฒนาองค์

ความรู้ด้วยตนเองได้ (3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4) 
- สามารถใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยได้ (2.2, 

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

- 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเลือกและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิจัยทาง

คลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย/สัมมนา รวม30 
ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัติ/สัมมนา/อภิปราย รวม 
30 ชม./ภาคการศึกษา 

75 ชม./ภาค
การศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการท าความเข้าใจวิชา 

และน าสไลด์พรีเซนเตช่ันของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)                   
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ตระหนักรู้จริยธรรมวิชาชีพและ
จริยธรรมการวิจัย 

2. สามารถประมวลปัญหา และ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

1. มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจริยธรรมการวิจัยใน ทั้ง
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติการ หรือ 
สัมมนา  

 

1. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
โครงงาน และกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
การแสดงออกระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวน 

การวิจัย การออกแบบการวิจัย 

และการบริหารจัดการการวิจัย 

และตระหนักถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา 

 

2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย การ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ
ฝึกปฏิบัติร่วมกับการสัมมนา การ
อภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ 
ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่ม ทั้งน้ีให้จัดรูปแบบการ
การเรียนรู้ตามลักษณะธรรมชาติ
รายวิชาหรือตามเน้ือหา
สาระส าคัญของรายวิชา  

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ  

2. ประเมินผลจากการแสดง
ความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิง
ประจักษ์ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน เช่น 
การสัมมนา การอภิปราย 
หรือ  ปฏิบัติการ 

3. ประเมินจากแผนหรืองาน
ที่น าเสนอ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา
ส าคัญ โดยใช้ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาด้วย
งานวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด
ได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถวางแผนและด าเนินการ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ร่วมกับการสัมมนา โดยให้นิสิต
น าเสนอความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ
เช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ
มีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

2. การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ  

 

1. การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้
กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์
วิจารณ์ เช่น รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา หรือจาก
การศึกษาอิสระ  

2. การประเมินตามสภาพจริง
จากการ สัมมนา ผลงาน
และการปฏิบัติของนิสิต 
เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอผลงานและ
ประสิทธิภาพของการน า
ผลงานน้ันไปใช้ เป็นต้น 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
 
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการเวลาส าหรับ
การเรียนรู้ของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหา 
ต่าง ๆ   

2. แสดงบทบาทการเป็นผู้น า ผู้ตาม 
ผู้ประสานงานอย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้ท างานเป็น
ทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผู้น าและผู้ตามทางวิชาการและ
วิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ 
ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ  

3. ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นิสิตในขณะร่วม
กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ท างานของกลุ่ม  
 

ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการอภิปราย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและ
ประกอบวิชาชีพ  

4. มีทักษะ และความสามารถใน
การใช้ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
หลักสูตร ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง 
วิพากษ์ สรุปและน าข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาชีพมาใช้  

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา 
รวมถึงการน าเสนอผลงาน 
ในรายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

1. ประเมินจากความสามารถใน
การน าเสนอ การอภิปราย 
รายงาน กรณีศึกษา ใน
รายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้
ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ประเมินจากความสามารถใน
การศึกษา ท าความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ล า

ดับ
 

วัน เวลา 

จ านวนช่ัวโมง 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัต ิ

เน้ือหา 
อาจารย์
ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 

1 
9 ม.ค. 

66 

8.30-
12.30 

1   3 
    

จริยธรรมนักวิจัย ชัชฎา 

2 
16 ม.ค.

66 

8.30-
12.30 

1 3 
      

ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัย
ทางคลินิก 1 

จิรา
ภรณ์ 

3 
23 ม.ค.

66 

8.30-
12.30     

4 
    

ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัย
ทางคลินิก 2 

จิรา
ภรณ์ 

4 
30 ม.ค.

66 

8.30-
12.30 

1 3 
      

หลักการทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัย 1 

จิรา
ภรณ์ 

5 
6 ก.พ. 

66 

8.30-
12.30     

4 
    

หลักการทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัย 2 

จิรา
ภรณ์ 

6 
13 ก.พ. 

66 

8.30-
12.30     

3 1 
  

หลักการทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัย 3 

จิรา
ภรณ์ 

7 
20 ก.พ. 

66 

8.30-
12.30 

1   3 
    

กระบวนการ การออกแบบวิจัย
และสถิติ 

นิตยา 

8 
27 ก.พ. 

66 

8.30-
12.30 

1 3   
    

การบริหารจัดการข้อมูล  นิตยา 

9 
6 มี.ค. 

66 

8.30-
12.30 

1 2 1 
    

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย
สถิติ 1-1 

นิตยา 

10 
13 มี.ค. 

66 

8.30-
12.30   

3 1 
    

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย
สถิติ 1-2 

นิตยา 

11 
20 มี.ค. 

66 

8.30-
12.30   

3 2 
    

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย
สถิติ 1-3 

นิตยา 

12 
27 มี.ค. 

66 

8.30-
12.30 

  2 2 
    

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย
สถิติ 2-1 

นิตยา 

13 
3 เม.ย. 

66 

8.30-
12.30   

2 2 
    

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย
สถิติ 2-2 

นิตยา 

14 
10 เม.ย. 

66 

8.30-
12.30 

1 3  
    

การค านวณ sample size 

ส าหรับงานวิจัย 1 
นิตยา 
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ล า
ดับ

 
วัน เวลา 

จ านวนช่ัวโมง 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัต ิ

เน้ือหา 
อาจารย์
ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 

15 
17 เม.ย. 

66 

8.30-
10.30     

2 
    

การค านวณ sample size 

ส าหรับงานวิจัย 2 
นิตยา 

 

 

10.30-

12.30   
2 

  

การค านวณ sample size 

ส าหรับงานวิจัยที่สนใจ 
นิตยา  

16 
24 เม.ย. 

66 

8.30-
10.30     

 
 1 1 

สอบ นิตยา 

   7 24 29       

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมินผลการเรียน : 
- ภาคทฤษฎี      65 % 
 วิจัยและจริยธรรม(10 และ 30%) 40% 
 เครื่องมือวิจัย     25% 
- ภาคปฏิบัติ     35 % 
 สถิติ     25% 
 เครื่องมือวิจัย     10% 
 
  
ระดับชั้น ความหมาย ค่าระดับช้ัน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
 C พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 
ความรู้ 

2.2 
ประเมินทฤษฏี 

4 
10-14 

10% 
(วิจัย) 
10% 

(เคร่ืองมือวิจัย) 

2 
ความรู้และปัญญา 

2,2,3.1,3.3 
  

สัมมนา อภิปรายและวิเคราะห์งานวิจัย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

30% 
(วิจัย-จริยธรรม) 

15% 
(เคร่ืองมือวิจัย) 

3 

ปัญญา 
3.1, 3.3 

ปฏิบัติระหว่างการเรียนสถิติ การเรียน
เคร่ืองมือวิจัย และการค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

25%  
(สถิติ) 
10%  

(เคร่ืองมือวิจัย) 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1,5.4 
คุณธรรมจริยธรรม  
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.1,1.2,4.1,4.2 

 พฤติกรรมในช้ันเรียน 
พฤติกรรมการท างาน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 
 

  
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1 ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร์, โรเบิร์ท เอช., เฟลทเชอร์, 

ซูซานเน่ดับบลิว., แวกเนอร์, เอ็ดเวิร์ด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
2 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย 

ศิริชัย กาญจนวาสี., ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์., ดิเรก ศรีสุโข.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
[ผู้จัดจ าหน่าย], 2551.พิมพ์คร้ังที ่5. 

3 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 
สิทธิ์ ธีรสรณ์.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

4 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น : การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วย SPSS = Introduction to 
experimental desi 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!342588@!2&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!153933@!3&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!136985@!4&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!136985@!4&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
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กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 
2549. 

5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย 
ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ.กรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(จัดจ าหน่าย), 2551.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

6 การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย 
กัลยา วานิชย์บัญชา., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ. 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 11. 

7 การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research 
นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพ์คร้ังที่ 4. 

8 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science 
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

9 ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อรุณ จิรวัฒน์กุล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์. 
ขอนแก่น : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์
คร้ังที่ 3 [ฉบับพิมพ์ซ้ า] 

10 เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย 
ชูศรี วงศ์รัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจ าหน่าย], 2553.พิมพ์คร้ังที่ 12. 

11 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ = Experimental research 
design an 
 ชูศรี วงศ์รัตนะ., องอาจ นัยพัฒน์.[กรุงเทพฯ] :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.พิมพ์
คร้ังที่ 1. 

12 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ 
สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์.กรุงเทพฯ : เปเปอร์เฮาส์, 2553. 

13 วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics 
มานพ คณะโต., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน. 
ขอนแก่น : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 2. 

14 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย 
เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์., กาญจนา ตั้งชลทิพย์. 
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

15 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สุภางค์ จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 8, [แก้ไขเพ่ิมเติม] 

16 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science 
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

17 การสนทนากลุ่มFucus group discussion. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีช่ัน, 2546. 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!343724@!5&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!343681@!6&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!348638@!7&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
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
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!335539@!9&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!374606@!10&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!343287@!11&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!343287@!11&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!369999@!12&ri=6&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!365939@!0&ri=15&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!352341@!1&ri=20&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!348625@!2&ri=20&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!355141@!3&ri=20&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!327941@!4&ri=20&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
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18 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ 
องอาจ นัยพัฒน์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจ าหน่าย], 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

19 ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยทางการแพทย์จรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  http://www.statistics.com/ 
  http://www.statsoft.com/textbook/ 
  http://www.who.int/research/en/ 
 http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- สังเกตจากพฤติกรรมระหว่างการท าสัมมนา และอภิปราย  

- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

- การส่ือสารและส่งข้อเสนอแนะกับนิสิตผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว
ทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุ่นต่อไป 

- ปฏิบัติการของเรียนหัวข้อสถิติและประเมินตามปฏิบัติการ 

- เสริมตัวอย่างประกอบการใช้สถิติในงานวิจัยระหว่างเรียนสถิติเพ่ือเสริมการน าไปใช้ในงานวิจัย 

- ปรับปรุงระดับเสียงของส่ือส าหรับการเรียนรู้ 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่
ไม่ใช่ทีมผู้ร่วมสอน 

- การก าหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

 
 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001@!345208@!5&ri=20&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&profile=swu
http://www.statistics.com/
http://www.statsoft.com/textbook/
http://www.who.int/research/en/
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยน าไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเน้ือหา
สาระให้ทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


