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รายละเอียดของรายวิชา กภ 503 เครือ่งมือการวิจัยดา้นสุขภาพ 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 503  เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ 

PTX 503  Instruments for Health Research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

1. อาจารย์ ดร. จิราภรณ์  วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

2. รศ.ดร. รัมภา  บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

3. ผศ.ดร. นิตยา  วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

4. อาจารย์ ดร. ชัชฎา  ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. อาจารย์ ดร. นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

6. อาจารย์ ดร. ทพิวัลย์ มีแต้ม tippawan.oph@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

7. Prof.Marco Pang Marco.Pang@polyu.edu.hk อาจารย์พิเศษ 

8. ผศ.ดร.อิทธพัิทธ ์สวุทนัพรกูล 

9. อาจารย์ ดร. ศิโรจน์  ศิริทรัพย์

   

ittipaatresearch@gmail.com 

sirod.sirisup@nectec.or.th 

อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 ช้ัน 6 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  

ห้อง 410 ช้ัน 4 และ ห้อง 234 ช้ัน 2 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1. อธิบายและนําเสนอความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัยด้านสุขภาพ และเลือกหรือประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือวิจัยเพ่ือสขุภาพได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3)  

2. วิเคราะห์หลักการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ ทั้งที่ตอบเองและแบบสัมภาษณ์ได้ (2.2, 

2.3, 3.2, 3.3) 

3. สามารถประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยได้โดยการอิงหลักการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยได้ 

(2.2, 2.3, 3.1,  5.1, 5.3, 5.4) 

4. สามารถแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกบัปัญหา สามารถประมวลปัญหา และสนับสนุนให้ผู้อื่น

ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  และจริยธรรมการวิจัย อย่างมีเหตุผล (1.2, 4.1, 4.2) 

*วงเลบ็ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ตามหลักสตูรปรับปรุง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย การใช้เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว และเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพ ประเภทแบบสาํรวจและแบบสอบถาม 

ต้ังแต่ข้ันตอนการเลือกเคร่ืองมือที่ถูกต้อง การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเที่ยงตรงและแม่นยาํของ

เคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ

วิจัยต่างๆ 
2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ/ สัมมนา 60 

ชม./ภาคการศึกษา 
20 ชม. 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

ด้านที่ ๑ คุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านที่ ๒ ความรู้  ด้านที่ ๓ ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ ทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

ด้านที่ ๕ ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ ทกัษะการปฏบัิติ

ทางวิชาชีพ 
และความรับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                      

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

นอกจากน้ี นิสติยังสามารถรับคาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ตลอดภาคการศึกษา  

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 

2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบัซอ้นรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานงึถงึผูอื้่น 

3. ไม่ประเมิน 
1.2  วิธกีารสอน 

1. มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัยในรายวิชา  

2. มีการส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนักถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการดาํรงตนและการปฏบัิติงาน 
1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงาน และกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน และกจิกรรมต่าง ๆ 

 

2. ความรู ้

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถค้นคว้าและองิข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทนัสมัย และเป็นระบบ 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ

วิจยั และตระหนกัถงึผลกระทบของผลงานวิจยัทีมี่ต่อองคค์วามรูใ้นสาขาวิชา 

3. มีความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชศ้าสตรที์เ่กีย่วขอ้ง และเขา้ใจการพฒันาความรูใ้หม่ เพือ่ใช้

ปฏิบติัในวิชาชีพและการวิจยั 
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2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้หัวข้อการ

สมัมนา หรือการวิจัย รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในช้ันเรียน  

2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ

ฝึกปฏิบัติร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ ตลอดจนการนําเสนอ

ประเดน็ที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่ม  

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี  

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การประยุกต์

และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปราย หรือ การ

ฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินจากรายงานการฝึกปฏบัิติ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถวิเคราะหป์ระเด็น ปัญหาสําคญั โดยใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแท ้พฒันาแนวคิดริเริ่ม

สรา้งสรรค ์เพือ่ตอบสนองประเด็นปัญหาดว้ยดุลยพินจิอย่างเหมาะสม  

2. สามารถคน้ควา้ วิพากษ ์สงัเคราะห์ และประเมินผลงานทางวิชาการ รวมถึงสรา้งสรรค์

ผลงานใหม่ 

3. สามารถวางแผนและดําเนนิการโครงการวิจยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

4. สามารถบูรณาการงานวิจัย องค์ความรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบาํบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของประชาชน  

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนา และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิง

วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ 

4. มอบหมายให้เรียนรู้ผ่านงานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบาํบัด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. มอบหมายงานที่มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. การประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการสมัมนา 

2. การประเมินตามสภาพจริงจากการสัมมนา ผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจาก

การนาํเสนอผลงานและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1. มีความรบัผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรบัการเรียนรูข้องตนเอง 

และร่วมมือกบัผูอื้่นอย่างเต็มทีใ่นการจัดการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ 

2. แสดงบทบาทการเป็นผู ้นํา ผู ้ตาม ผูป้ระสานงานอย่างเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณเ์พือ่เพิม่พูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม  

3. สามารถปรับตัวต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏสิัมพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

4. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของ

ภาวะผู้นาํและผู้ตามทางวิชาการ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับ

ฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่มเพ่ือให้เสนอแนวทาง การวางแผน 

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินจากรายงานของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การศึกษาวิจยัและประกอบวิชาชีพ  

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถประเมินความสาํเรจ็ของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ วิเคราะห ์ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจดัการขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีเพือ่นาํเสนอผ่านสือ่ทีเ่หมาะสม 

4. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

เครือ่งมือทางงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้

5.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัด

กรอง สรุปและนาํข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยที่นาํเสนอ  

2. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงาน ในรายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ  

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน ในรายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้

ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

2. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งท

ี่

วันเดือนป เวลา

บร
รย

าย

ปฏ
ิบัต

ิ

สัม
มน

า

สอ
บบ

รร
ยา

ย

สอ
บป

ฏิบ
ัติ

หัวขอ อาจารยพิเศษ อาจารย อาจารย2 หอง

1 8.30-9.30 1 Introduction to measurement in health profession Prof.Marco ดร.จิราภรณ 601

9.30-11.30 2 Principle of scale development Prof.Marco ดร.จิราภรณ 601

13.00-16.00 3 Literature on Measurement tools Prof.Marco ดร.จิราภรณ 601

2 08.30-11.30 3 Psychometric properties testing of scale and measurement ดร.จิราภรณ 601

12.30-16.30 4 Lab: Data Collection for reliability & validity testing 1 ดร.จิราภรณ 601

3 8.30-12.30 SDL: Data Collection ดร.จิราภรณ 601

13.30-15.30 2 Lab: Data Analysis for inter-rater reliability testing ดร.จิราภรณ 601

15.30-17.30 2 Lab: Data analysis for intra-rater reliability testing ดร.จิราภรณ 601

4 8.30-11.30 3 Lab: Data analysis for validity  testing 1 ดร.จิราภรณ 601

12.30-15.30 3 Lab: Data analysis for validity  testing 2 ดร.จิราภรณ 601

5 8.30-11.30 3 Seminar: Present results of reliability and validity ดร.จิราภรณ รศ.รัมภา 601

13.30-15.30 2 Questionnaire development ดร.นิตยา 601

6 8.30-11.30 3 Questionnaire development ดร.นิตยา 601

13.30-16.30 SDL: Questionnaire development

7 8.30-12.30 4 Seminar: Questionnaire development ดร.นิตยา ดร.จิราภรณ 601

13.30-16.30 SDL: Types of psychometric propoties testing of new scale 

9 8.30-12.30 4 Seminar: types of psychometric propoties testing of new scale 1 ดร.จิราภรณ รศ.รัมภา 601

13.30-14.30 1 Seminar: types of psychometric propoties testing of new scale 2 ดร.จิราภรณ รศ.รัมภา 601

8 9.00-11.30 2.5 Lab: Acceleration-Based Gait and Balance Assessment (Mobility Lab) ดร.นิธินันท 234 (องครักษ)

11.30-12.30 SDL: Acceleration-Based Gait and Balance Assessment (Mobility Lab) ดร.นิธินันท

13.30-16.00 2.5 Lab: Gait parameter (Zebris) ดร.ทิพวัลย 234 (องครักษ)

16.00-17.00 SDL: Gait parameter (Zebris) ดร.ทิพวัลย

10 9.30-12.30 3 Basic principle of set up the interview (quanlitative research) ผศ.อิทธิพัทธ ดร.จิราภรณ 601

13.30-14.30 1 Introduction to tools for measuring physical variables รศ.รัมภา 601

14.30-15.30 1 Principle of EMG instrumentation and analysis รศ.รัมภา 601

15.30-16.30 1 Principle of Forceplate instrumentation รศ.รัมภา 601

11 9.30-12.30 3 Lab: forceplate reliability testing and calibration ดร.ชัชฎา รศ.รัมภา motion (234/1)

13.30-16.30 3 Lab: EMG reliability testing รศ.รัมภา ดร.ชัชฎา motion (234/1)

12 8.30-9.30 1 Principle of Motion Analysis instrumentation ดร.ชัชฎา motion (234/1)

9.30-12.30 3 Lab: motion analysis instrumentation and analysis 1 ดร.ชัชฎา TA motion (234/1)

13.30-16.30 3 Lab: motion analysis instrumentation and analysis 2 ดร.ชัชฎา TA motion (234/1)

14 พฤ 15 พ.ย. 61 13.30-16.30 SDL: EMG, Forceplate, and motion analysis

13 9.00-12.00 3 Lab: Basic Matlab program for data analysis 1 ดร.ศิโรจน ดร.จิราภรณ 601

13.00-16.00 SDL: Basic Matlab program for data analysis 1 ดร.ศิโรจน 601

15 9.00-12.00 3 Lab: Basic Matlab program for data analysis 2 ดร.ศิโรจน ดร.จิราภรณ 601

13.00-16.00 SDL:  Basic Matlab program for data analysis 2 ดร.ศิโรจน 601

16 8.30-10.30 2 Seminar: Motion Analysis, EMG, Forceplate ดร.ชัชฎา รศ.รัมภา 601

10.30-12.30 SDL: Selection of appropriate measurement tools

17 พฤ 13 ธ.ค. 61 8.30-11.30 3 Seminar: Selection of appropriate measurement tools ดร.จิราภรณ รศ.รัมภา 601

12.30-14.30 2 Lecture exam ดร.จิราภรณ 601

15 40 20 2 0 77

ศ 24 ส.ค. 61

พฤ 30 ส.ค. 61

พฤ 6 ก.ย. 61

พฤ 13 ก.ย. 61

พฤ 20 ก.ย. 61

พฤ 27 ก.ย. 61

พฤ 4 ต.ค. 61

พฤ 18 ต.ค. 61

พฤ 11 ต.ค. 61

พฤ 25 ต.ค. 61

พฤ 1 พ.ย. 61

พฤ 6 ธ.ค. 61

พฤ 8 พ.ย. 61

พฤ 22 พ.ย. 61

พฤ 29 พ.ย. 61

 

หมายเหตุ:  คณาจารย์ให้การแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่าง

สมํ่าเสมอ คือ หลังการทาํปฏบัิติการร่วมกนั และการสมัมนาในแต่ละหัวข้อ 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 



มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมิน 

1 คุณธรรมจริยธรรม 1.2 

(1.1) 

 

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนการมีส่วน

ร่วม แสดงความคิดเหน็ของตนเอง 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 5, 7,  

10, 18 และ 

19 

5% (ประเมิน

ร่วมกบัการ

สมัมนาในช้ัน

เรียน)  

2 ความรู้ 2.2, 2.3 (2.1) - สอบทฤษฎี  

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

- การค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย 

- รายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

10, 13, 14, 

15, 16, 17,     

18, 19 และ 

20 

35% 

3 ทกัษะทางปัญญา 3.1, 

3.2 3.3 (3.4) 

 

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

- การค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย 

- รายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

10, 13, 14, 

15, 16, 17,     

18 และ 19 

30% 

4 ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 4.1, 4.2 

(4.3, 4.4) 

 

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

- รายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

10, 13, 14, 

15, 16, 17,     

18 และ 19 

10% 

5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.1, 5.3, 

5.4 (5.2) 

- การสมัมนาในช้ันเรียน 

- รายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

สปัดาห์ที่ 5, 7,  

10, 18 และ 

19 

20% 
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การประเมินผล 

สอบขอ้เขียน         15%  

 Theory of variables and type of reliability and validity     5% 

Questionnaire development        5% 

 Research design for assess the psychometric properties testing    5%  

รายงาน ปฏิบติั         65% 

 Questionnaire development      10% 

 Reliability and validity testing      10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง Acceleration-Based Gait and 15% 

   Balance Assessment (Mobility Lab) หรือ เคร่ือง Gait parameter (Zebris) 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง EMG     10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง Forceplate    10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง Motion analysis   10% 

การสมัมนา         20% 

 Questionnaire development        5% 

Present results of reliability and validity       5% 

Type of psychometric properties testing       5% 

 Selection of appropriate measurement tools      5% 

รวม      100%  

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

นิสติต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธพิิจารณาตัดสนิตามเกณฑก์ารประเมิน 

ตัดองิเกณฑ์ 

ปฏบัิติมากกว่าหรือเทา่ 80%  A 

75.0 – 79.9  B+ 

70.0 – 74.9  B 

65.0 – 69.9  C+ 

60.0 – 64.9  C 

55.0 – 59.9  D+ 

50.0 – 54.9  D 

< 50   E 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney L, MP. W. Foundations of clinical research. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.; 2000 

2. Domholdt E. Physical Therapy Research. 2nd ed. Indiana: W.B. Saunders Company; 2000.      

3. Hicks C. Research for Physiotherapists. 2nd ed. Birmingham: Churchill Livingstone; 1995.      

4. Czaja R, Blair J. Designing surveys: A guide to decisions and procedures. 2nd ed. California: Pine Forge Press; 

2005.   
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  Wilcox R. Applying contemporary statistical techniques. 1st ed. Los Angeles: Academic Press; 

2003. 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

-  http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx 

-  http://web.ncyu.edu.tw/~fredli/scale/Scale-validity.pdf 

-  http://findarticles.com/p/articles/mi_m4256/is_5_21/ai_82556561/pg_9/ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

-  จากข้อเสนอแนะจากนิสติโดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

ปรับห้องเรียนให้มีสภาพ

เหมาะสมสาํหรับทาํกจิกรรม

ปรับปรุงสถานที่ในการเรียน

การสอนโดยเฉพาะหัวข้อ

-ไม่มี- 
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ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

การเรียนการสอนโดยเฉพาะ

หัวข้อปฏบัิติการ 

ปฏบัิติการ ทั้งที่ประสานมิตร 

และองครักษ์ 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสัมมนาที่ชัดเจน และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 

- ทาํการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงให้นิสิต และอาจารย์ผู้ร่วมสอนทาํการประเมิน โดยใช้แบบ

ประเมินผลสมัฤทธิ์ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


