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รายละเอียดของรายวิชา กภ 702 สถติิขั้นสูงสําหรบังานวิจยัทางกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 702 สถติิขั้นสูงสําหรบังานวิจยัทางกายภาพบาํบดั 

PTX 702  Advanced statistics for Physical Therapy research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ช้ัน 6 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 มิถุนายน พ.ศ.2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  สามารถนาํความรู้เกี่ยวกบักระบวนการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ วางแผนวิธกีารวิจัย และ 

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้อย่างเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 5.1) 

1.2  อธบิาย นาํเสนอความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองมือวิจัยด้านสขุภาพ และประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือ

สขุภาพได้ (2.2, 3.2, 5.1) 

1.3  สามารถนาํความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มาบริหารจัดการ

ข้อมูลวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ (2.3, 3.2, 5.1, 5.5) 

1.4  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติข้ันสูง ในการเลือกวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

และการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้ (1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.5) 

1.5  สามารถแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหา สามารถประมวลปัญหา และสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้

ดุลยพินิจทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐานของจริยธรรมการวิจัย อย่างมี

เหตุผล (1.1, 1.2, 4.2, 4.3) 

*วงเลบ็ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ตามหลักสตูรปรับปรุง 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยสถิติข้ันสงู การบริหารจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย  
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 6 ชม. 

สมัมนาเสริมบรรยาย 7 

ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ 20 ชม. 

สมัมนา/อภิปราย      

12 ชม./ภาคการศึกษา 

45 ชม./ภาคการศึกษา 
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  3.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง  

รายวิชา 

 

ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ ความรู้ 
ด้านที่ ๓ ทกัษะ

ทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลขการ

สื่อสาร 

 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กภ ๗๐๒ สถติขิั้นสงู

และการออกแบบ

งานวิจัยทาง

กายภาพบาํบดั 

                 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1. ช้ีใหเ้ห็นขอ้ทีค่วรปรบัปรุงและพฒันาทางจริยธรรมดว้ยดุลยพินจิทางคุณธรรม 

 2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอ้นรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 3. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  สอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 
2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่โครงงาน และกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง

เวลา 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 1. ไม่ประเมิน 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัทีเ่ปลีย่นแปลงในวิชาชีพ

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ

วิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  วิธกีารสอน  

1.  การสัมมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบาํบัดที่เช่ือมโยงกบัการดาํเนินการ

วิจัย 

2.  การมอบหมายงานให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ข้อมูลทางสถิติ โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ 
3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากการการออกแบบ วางแผนวิธกีารวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 1. สามารถพฒันากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไ้ข และจัดการปัญหาดว้ยการวิจัยขั้นสูงเพื่อ

สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

 2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้

เกิดการปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญั 

 3. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  การจัดประสบการการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้ค้นคว้างานวิจัยรูปแบบต่างๆ 

2.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกยีวกบัการดาํเนินงานวิจัยรูปแบบต่างๆ 

3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

4.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี

ความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
5. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา และผลงานของนิสติ  

4.  ประเมินจากการออกแบบ วางแผนวิธกีารวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. แสดงความเหน็และมีความเป็นผู้นาํที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์

3. ร่วมรบัผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ใหส้มัฤทธ์ิผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมให้มีการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น 
2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3.  ประเมินจากรายงานของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ค้นควา้ในประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธีแกไ้ขไดต้รง

ประเด็นโดยใชวิ้ธีการทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิ 

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสาํเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคล

ต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีมีทกัษะ และความสามารถในการใช ้และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้นิสิตนาํเสนองานวิจัย โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

2.  มุ่งเน้นนาํเสนอข้อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

คร
ั้งที่

 

วันเดือนป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารย 

1 
 

อ. 13 ส.ค. 62 
 

8.30-9.30 1     จริยธรรมนักวิจัย CC 

9.30-11.30     2 สัมมนา: จริยธรรมนักวิจัย CC 

2 อ. 20 ส.ค. 62 9.30-10.30 1     
ความรูเก่ียวกับ research 
design 

JW 

3 อ. 3 ก.ย. 62 9.30-11.30     2 

สัมมนา: ศึกษา research 
design การออกแบบและ
การวิเคราะหผลการศึกษา
จากงานวิจัยท่ีใชสถิติข้ันสูง  

JW 

4 
  

ศ. 6 ก.ย. 62 
  

13.30-14.30 1      sample size CC 

14.30-16.30   2   
ปฏิบัติการ: การกําหนด 
sample size สําหรับ
งานวิจัย 

CC 

5 พฤ. 19 ก.ย. 62 8.30-12.30     4 
สัมมนา: ออกแบบ วางแผน
วิธีการวิจัย 

JW 
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คร
ั้งที่

 
วันเดือนป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารย 

6 
  

พฤ. 26 ก.ย. 62 
  
  

9.00-9.30 0.5     

ความรูเก่ียวกับเครื่องมือวิจัย
ทางคลินิก (Introduction 
to measurement in 
health profession) 

JW 

9.30-10.00 0.5     
ความรูเก่ียวกับเครื่องมือวิจัย
ทางคลินิก (Principle of 
scale development) 

JW 

10.00-12.00   2   
ปฏิบัติการ: สรางแบบ
ประเมินและแบบสอบถาม 

JW 

7 อ. 8 ต.ค. 62 9.00-12.00     3 
สัมมนา: งานวิจัยเก่ียวกับ
วิธีการใชงานเครื่องมือวิจัย
ทางกายภาพบําบัด 

JW 

8 
  

พ. 16 ต.ค. 62 
  

8.30-9.30 1     
Psychometric properties 
testing of scale and 
measurement 

JW 

9.30-12.30   3   
Lab: Data Collection and 
analysis of reliability & 
validity testing 

JW 

            
Active learning: Data 
Collection 

  

9 อ. 29 ต.ค. 62 8.30-12.30     4 

สัมมนา: นําเสนอ วิเคราะห
ผลการวิจัยท่ีไดจากการ
ทดลองหาคา reliability 
และ validity และประเมิน
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

JW 

10 อ. 5 พ.ย. 62 9.00-10.00   1   
ปฏิบัติการ: การบริหาร
จัดการขอมูล 

JW 

11 
  
  

อ. 19 พ.ย. 62 
  
  

8.30-9.30 1     
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ข้ันสูง  

อ.จรนิต 
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คร
ั้งที่

 
วันเดือนป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารย 

9.30-12.30   3   
ปฏิบตัิการ: การวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากสถิติข้ันสูง (1) 

อ.จรนิต 

13.30-15.30   3   
ปฏิบัติการ: การวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากสถิติข้ันสูง (2) 

อ.จรนิต 

            
Active learning:  การ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากสถิติ
ข้ันสูง 

  

12 
  

อ. 26 พ.ย. 62 
  

8.30-12.30   4   
ปฏิบัติการ: การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ (1) 

อ.จรนิต 

13.30-15.30   2   
ปฏิบัติการ: การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ (2) 

อ.จรนิต 

            
Active learning: การใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิต ิ

  

13 พฤ 12 ธ.ค. 62 8.30-12.30     4 

สัมมนา: การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติข้ันสูง และการใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (การแปลผลขอมูลท่ีได
จากการวิเคราะหโดยใชสถิติ
ข้ันสูง) 

JW 

  รวม 6 20 19   
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หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เนต สื่อการสอน

ออนไลน์ผ่าน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

อาจารย์ผู้สอนมีการให้คําแนะนา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่าง

สมํ่าเสมอ และประกาศคะแนนทุกคร่ึงภาคการศึกษา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

1-7 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2 

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม 

และจริยธรรมการวิจัยในงานที่ได้รับ

มอบหมายจากการสมัมนา การฝึกปฏบัิติ 

และการฝึกปฎิบัติทางคลินิก  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

1-7 
ความรู้ 

2.2, 2.3 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- ประเมินการปฎิบัติ 

- รายงาน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

35% 

1-7 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.2 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- ประเมินการปฎิบัติ 

- รายงาน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

40% 

1-7 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.2, 4.3 (4.1) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- ประเมินการปฎิบัติ 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1-7 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1, 5.5 (5.2)  

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงาน 

- การสร้างการนาํเสนอ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 
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การประเมินผลการเรียน : 

 กจิกรรมที่ 1 สมัมนา หัวข้อ จริยธรรมนักวิจัย     10% 

กจิกรรมที่ 2 สมัมนา หัวข้อ ศึกษา research design การออกแบบและการวิเคราะห์ 10% 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ใช้สถิติข้ันสูง 

กจิกรรมที่ 3 สมัมนา หัวข้อ ออกแบบ วางแผนวิธกีารวิจัย และ ขนาดตัวอย่าง  20% 

กจิกรรมที่ 4 ปฏบัิติการ หัวข้อ สร้างแบบประเมินและแบบสอบถาม  15% 

กจิกรรมที่ 5 สมัมนา หัวข้อ งานวิจัยเกี่ยวกบัวิธกีารใช้งานเคร่ืองมือวิจัยทาง  15% 

กายภาพบาํบัด    

กจิกรรมที่ 6 สมัมนา หัวข้อ นาํเสนอ วิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการทดลองหาค่า  20% 

reliability   และ validity และประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

กจิกรรมที่ 7 สมัมนา หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข้ันสงู และการใช้โปรแกรม 20% 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติข้ันสูง)

    รวม      100 % 

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏจีะประเมินร่วมกบัการปฎิบัติ การสมัมนาและงานที่มอบหมาย 

      

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : 

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 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 3rded. 
New Jersey, Prentice Hall Health, 2009. 

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

Press; 2003. 
6. เอกสารตามคาํแนะนาํในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้อที่อาจารย์ประจาํหัวข้อเป็นผู้แนะนาํ 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  http://www.casp-uk.net/ 

2.  https://ori.hhs.gov/content/module-2-research-design 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

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 หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

และ มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิด

การเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสมัมนา 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิ์จากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสมัมนาคร้ังสดุท้ายของนิสติแต่ละ 
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บุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 


