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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 702 สถิติข้ นั สูงสําหรับงานวิจยั ทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 702 สถิติข้ นั สูงสําหรับงานวิจยั ทางกายภาพบําบัด
PTX 702 Advanced statistics for Physical Therapy research
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
jirabhorn@g.swu.ac.th
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 มิถุนายน พ.ศ.2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1.1 สามารถนําความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ ในการออกแบบ วางแผนวิธกี ารวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ อย่างเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 5.1)
1.2 อธิบาย นําเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยด้ านสุขภาพ และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่อ
สุขภาพได้ (2.2, 3.2, 5.1)
1.3 สามารถนําความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ มาบริ หารจั ดการ
ข้ อมูลวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ (2.3, 3.2, 5.1, 5.5)
1.4 สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เกี่ยวกับสถิติข้ันสูง ในการเลือกวิธีการทางสถิติท่ีเกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
และการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้ (1.2, 2.2, 3.1, 3.2,
5.1, 5.5)
1.5 สามารถแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปั ญหา สามารถประมวลปัญหา และสนับสนุนให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้
ดุลยพินิจทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้ พ้ ืนฐานของจริยธรรมการวิจัย อย่างมี
เหตุผล (1.1, 1.2, 4.2, 4.3)
*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ตามหลักสูตรปรับปรุง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้ วยสถิติข้ันสูง การบริหารจัดการข้ อมูล การประยุกต์ใช้
เครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 6 ชม.
สัมมนาเสริมบรรยาย 7
ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบัติ 20 ชม.
สัมมนา/อภิปราย
12 ชม./ภาคการศึกษา

45 ชม./ภาคการศึกษา
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3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้ านที่ ๕ ทักษะการ
ด้ านที่ ๔ ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ความสัมพันธ์
ด้ านที่ ๑
ด้ านที่ ๓ ทักษะ
สื่อสาร
ระหว่างบุคคล
คุณธรรม
ด้ านที่ ๒ ความรู้
ทางปัญญา
และความ
จริยธรรม
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

กภ ๗๐๒ สถิตขิ ้นั สูง
และการออกแบบ
 
งานวิจัยทาง
กายภาพบําบัด

   

    



4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ชี้ ให้เห็นข้อทีค่ วรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินจิ ทางคุณธรรม
2. สามารถประมวลปั ญหา และจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปั ญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
3. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรง
เวลา
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิทีเ่ ปลีย่ นแปลงในวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้คําแนะนําแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ
วิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธกี ารสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบําบัดที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการ
วิจัย
2. การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
ข้ อมูลทางสถิติ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการการออกแบบ วางแผนวิธกี ารวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถพัฒ นากรอบแนวคิ ด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปั ญ หาด้วยการวิ จัยขั้นสู งเพื่อ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่
2. สามารถบู รณาการแนวคิ ดต่ างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชี พและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สําคัญ
3. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดประสบการการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้ ค้นคว้ างานวิจัยรูปแบบต่างๆ
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการดําเนินงานวิจัยรูปแบบต่างๆ
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
4. มอบหมายงานให้ นิสติ ทําการการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
5. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
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3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงานของนิสติ
4. ประเมินจากการออกแบบ วางแผนวิธกี ารวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผู้นาํ ที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง)
2. สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สมั ฤทธิ์ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ดกิ จ กรรมให้ มี ก ารอภิ ป รายบทความวิ จั ย และบทความวิ ชาการ เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ เกิด การ
แสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ค้น คว้า ในประเด็ น ปั ญ หาที่ สํ า คัญ และซั บ ซ้อ น สรุ ป ปั ญ หาและเสนอวิ ธี แ ก้ไ ขได้ต รง
ประเด็นโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่ อกลุ่มบุคคล
ต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. มีมีท กั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสิตนําเสนองานวิจัย โดยใช้ เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งเน้ นนําเสนอข้ อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ
นําเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน
3. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

เวลา

บรรยาย

1

อ. 13 ส.ค. 62

8.30-9.30

1

9.30-11.30
2

3

อ. 20 ส.ค. 62

อ. 3 ก.ย. 62

9.30-10.30

4

2
1

9.30-11.30
13.30-14.30

2
1

ศ. 6 ก.ย. 62
14.30-16.30

5

สัมมนา

วันเดือนป

ปฏิบัติ

ครั้งที่

1. แผนการสอน

พฤ. 19 ก.ย. 62 8.30-12.30

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

4

หัวขอ

อาจารย

จริยธรรมนักวิจัย

CC

สัมมนา: จริยธรรมนักวิจัย

CC

ความรูเกี่ยวกับ research
design

JW

สัมมนา: ศึกษา research
design การออกแบบและ
การวิเคราะหผลการศึกษา
จากงานวิจัยที่ใชสถิติขั้นสูง
sample size

JW
CC

ปฏิบัติการ: การกําหนด
sample size สําหรับ
งานวิจัย

CC

สัมมนา: ออกแบบ วางแผน
วิธีการวิจัย

JW
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6

พฤ. 26 ก.ย. 62

9.00-9.30

0.5

9.30-10.00

0.5

10.00-12.00

7

8

อ. 8 ต.ค. 62

พ. 16 ต.ค. 62

2

3

1

9.30-12.30

9

อ. 29 ต.ค. 62

8.30-12.30

10

อ. 5 พ.ย. 62

9.00-10.00

11

อ. 19 พ.ย. 62

8.30-9.30

3

4

1
1
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หัวขอ
ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย
ทางคลินิก (Introduction
to measurement in
health profession)
ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย
ทางคลินิก (Principle of
scale development)

9.00-12.00

8.30-9.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อาจารย

JW

JW

ปฏิบัติการ: สรางแบบ
ประเมินและแบบสอบถาม

JW

สัมมนา: งานวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการใชงานเครื่องมือวิจัย
ทางกายภาพบําบัด

JW

Psychometric properties
testing of scale and
measurement
Lab: Data Collection and
analysis of reliability &
validity testing
Active learning: Data
Collection
สัมมนา: นําเสนอ วิเคราะห
ผลการวิจัยที่ไดจากการ
ทดลองหาคา reliability
และ validity และประเมิน
คุณภาพเครื่องมือวิจัย
ปฏิบัติการ: การบริหาร
จัดการขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ขั้นสูง

JW
JW

JW

JW
อ.จรนิต
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สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ

อาจารย

9.30-12.30

3

ปฏิบตั ิการ: การวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากสถิติขั้นสูง (1)

อ.จรนิต

13.30-15.30

3

ปฏิบัติการ: การวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากสถิติขั้นสูง (2)

อ.จรนิต

Active learning: การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากสถิติ
ขั้นสูง

12

13

8.30-12.30

4

ปฏิบัติการ: การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ (1)

อ.จรนิต

13.30-15.30

2

ปฏิบัติการ: การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ (2)

อ.จรนิต

อ. 26 พ.ย. 62

พฤ 12 ธ.ค. 62

8.30-12.30

รวม

4

6
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20

19

Active learning: การใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ
สัมมนา: การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติขั้นสูง และการใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (การแปลผลขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหโดยใชสถิติ
ขั้นสูง)

JW
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หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบด้ วย คอมพิ วเตอร์ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เนต สื่อการสอน
ออนไลน์ผ่าน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
อาจารย์ ผ้ ู สอนมี การให้ คําแนะนา (formative feedback) เพื่ อการพั ฒนาแก่นิ สิตเป็ นระยะอย่ าง
สมํ่าเสมอ และประกาศคะแนนทุกครึ่งภาคการศึกษา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน*

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้ องกับจริยธรรม
ตลอดการ
และจริยธรรมการวิจัยในงานที่ได้ รับ
จัดการเรียน
มอบหมายจากการสัมมนา การฝึ กปฏิบัติ การสอน
และการฝึ กปฎิบัติทางคลินิก

5%

1-7

คุณธรรมจริยธรรม
1.1,1.2

1-7

ความรู้
2.2, 2.3

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- ประเมินการปฎิบัติ
- รายงาน

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

35%

1-7

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.2

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- ประเมินการปฎิบัติ
- รายงาน

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

40%

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- ประเมินการปฎิบัติ

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงาน
- การสร้ างการนําเสนอ

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

1-7

1-7

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2, 4.3 (4.1)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1, 5.5 (5.2)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การประเมินผลการเรียน :
กิจกรรมที่ 1 สัมมนา หัวข้ อ จริยธรรมนักวิจัย
10%
กิจกรรมที่ 2 สัมมนา หัวข้ อ ศึกษา research design การออกแบบและการวิเคราะห์ 10%
ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ใช้ สถิติข้ันสูง
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา หัวข้ อ ออกแบบ วางแผนวิธกี ารวิจัย และ ขนาดตัวอย่าง
20%
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการ หัวข้ อ สร้ างแบบประเมินและแบบสอบถาม
15%
กิจกรรมที่ 5 สัมมนา หัวข้ อ งานวิจัยเกี่ยวกับวิธกี ารใช้ งานเครื่องมือวิจัยทาง
15%
กายภาพบําบัด
กิจกรรมที่ 6 สัมมนา หัวข้ อ นําเสนอ วิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้ จากการทดลองหาค่า 20%
reliability และ validity และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย
กิจกรรมที่ 7 สัมมนา หัวข้ อ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติข้ันสูง และการใช้ โปรแกรม 20%
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (การแปลผลข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติข้ันสูง)
รวม
100 %
หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินร่วมกับการปฎิบัติ การสัมมนาและงานที่มอบหมาย
เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด :
นิสติ ต้ องมีเวลาเข้ าเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน
ตัดอิงเกณฑ์
ปฏิบัติมากกว่าหรือเท่า 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
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้ อที่อาจารย์ประจําหัวข้ อเป็ นผู้แนะนํา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. http://www.casp-uk.net/
2. https://ori.hhs.gov/content/module-2-research-design
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 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/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- จากข้ อเสนอแนะจากนิสติ โดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผ้ ูประสานงานวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําให้ เกิด
การเรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกํา หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น การสัม มนา/รายงาน การนํา เสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัมมนา
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้ คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุดท้ ายของนิสติ แต่ละ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ
ค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง และรูป แบบของจั ดการเรี ยนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมิ น การสอนของตนเอง มาจั ดเทียบเคียงกับ ข้ อ คิดเห็น ของนิ สิต เพื่ อ พั ฒ นา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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