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รายละเอียดของรายวิชา กบ192 สถติิและการวิจยัพื้ นฐานทางกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ ๑๙๒ สถิติและการวิจัยพ้ืนฐานทางกายภาพบาํบัด 

PX 192 Basic statistic and research in Physical therapy 
 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2 (2-0-4) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์บัณฑติสาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

4.        อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม  tippawano@swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย   tossaphon@swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี  nithinun@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ภัทริยา อนิโทโล่  pattariy@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน  

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2  
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

 –ไม่มี- 
 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

 1.1 อธบิายความรู้เบ้ืองต้นทางด้านกระบวนการวัดการประเมิน การใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกบั

การวิจัย (2.5) 

1.2 ระบุสถิติเบ้ืองต้นที่ใช้ในวิจัยได้ (2.5) 

1.3 แปลผลการวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การใช้จริงทางคลินิก (2.5)  

1.4  คิดวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยด้านระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบเดก็ในด้านกระบวนการและการเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมใน

งานวิจัย (3.1, 4.2) 

1.5 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหว่างการเรียน (1.2) 

1.6 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ (5.3) 

1.7 ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่น (4.2, 4.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอะแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการวัดการประเมินและสถิติพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยทางกายภาพบาํบัดในระบบ

ต่างๆรวมถึงการอธบิายและสรุปผลการวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การใช้ทางคลินิก 
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2.  จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ศึกษาดว้ยตนเอง 

14/16 ชม. ต่อภาค

การศึกษา 
ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย 4 ชม. 

 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชาประกาศรายละเอยีดของวิชา และช่องทางสาํหรับนิสติในการติดต่ออาจารย์เพ่ือ

รับคาํปรึกษา (อเีมล์ และ เบอร์ห้องพัก) ซ่ึงนิสิตสามารถติดต่อเพ่ือรับคาํปรึกษา  

 

4.ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้  3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. .ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                         

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

แก่ผู้อื่นและสงัคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกตอ้ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจัดการกบัปัญหา

จริยธรรม 

ในการดํารงชีพได ้
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3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

 1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎี 

2 .ส่งเสริมให้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายตลอดรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ความรู ้

2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในเกี่ยวกับกระบวนการทาํวิจัย สถิติ วิธีการวัด การประเมิน การ

ใช้แบบสอบถาม ในสาขาต่างๆทางกายภาพบาํบัด รวมถึงสามารถเช่ือมโยงผลจากงานวิจัยเพ่ือ

นาํไปใช้ทางคลินิกได้ โดยมีการประเมินดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบ 

3. ไม่ประเมิน 

4.  ไม่ประเมิน 

5.  มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจยัพื้ นฐาน 

 

2.2 วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการวิจัยทางกายภาพบําบัด ทั้งในรูปแบบของ

บรรยาย และการสมัมนา 

2. จัดการสมัมนา การอภิปราย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบาํบัด          

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียนจากการ

สมัมนา 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

1.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํงานวิจัย  

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. ไม่ประเมิน 

 

1.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสมัมนาโดยให้นิสตินาํเสนอความรู้ทางวิชาการด้านงานวิจัย  

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือ นาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา  

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน 

3. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4. ไม่ประเมิน 
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4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธก์นัระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ 

ของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ             พร้อม

ที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2.  ไม่ประเมิน 

3.  สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม  

 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ด

าห
ท์ี่ 

วนัที ่ เวลา 

บ
รรยาย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา 

สอบ
บ

รรยาย 

สอบ
ป

ฏิบ
ตัิ

 หวัขอ้ 

ผูส้อน 
หอ้ง 

สือ่การสอน อาจารย ์ อาจารย ์

1  อ. 10 ม.ค. 2560  13.30-14.30 1         

แนะนาํรายวิชา ความรู้เบ้ืองต้น 

กระบวนการข้ันตอนการวิจัย   อ.ทพิวัลย์   

  คอมพิวเตอร์

, Visualize, 

LCD 

projector 

2 อ. 17 ม.ค. 2560  13.30-15.30 2         รูปแบบและจริยธรรมการวิจัย อ.ณัฐกาญจน์     

3 อ. 24 ม.ค. 2560  13.30-15.30 1         การสบืค้นข้อมูล  อ.นิธนัินท ์     

      1         

การต้ังคาํถามและสมมุติฐานการ

วิจัย อ.นิธนัินท ์   

  

3 อ. 31 ม.ค. 2560  13.30-15.30 2         

การวัดและการประเมินเบ้ืองต้น 

(Measurement and Evaluation)  อ.ทศพล   

  

3 อ. 7 ก.พ. 2560  13.30-15.30     2     สมัมนา: การวัด การประเมิน อ.ทศพล อ.ทพิวัลย์   

4 อ. 14 ก.พ. 2560  13.30-14.30        1   Lecture exam I อ.ทพิวัลย์ อ.ทศพล   

     14.30-15.30            SDL       

5 อ. 21 ก.พ. 2560 13.30-15.30  2         แบบประเมินและแบบสอบถาม อ.จิราภรณ์      

6 อ. 28 ก.พ. 2560 13.30-15.30     2     

สมัมนา: ประเมินและ

แบบสอบถาม อ.จิราภรณ์  อ.ทพิวัลย์ 
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สปั

ด
าห

ท์ี่ 

วนัที ่ เวลา 

บ
รรยาย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา 

สอบ
บ

รรยาย 

สอบ
ป

ฏิบ
ตัิ

 หวัขอ้ 

ผูส้อน 
หอ้ง 

สือ่การสอน อาจารย ์ อาจารย ์

7 อ. 7 ม.ีค. 2560  13.30-15.30 2         

สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ผล 

(1) อ.ทพิวัลย์   

  

8 อ. 14 ม.ีค. 2560  13.30-15.30  2         

สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ผล 

(2) อ.ทพิวัลย์   

  

7 อ. 21 ม.ีค. 2560  13.30-14.30  1         

การแปลผลการวิจัยและการ

นาํเสนองานวิจัย อ.ทพิวัลย์   

  

    14.30-15.30           SDL      

8 อ. 28 ม.ีค. 2560  13.30-15.30           SDL       

9 อ. 4 เม.ย. 2560  13.30-16.30      3     

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบ

กระดูกและกล้ามเน้ือ อ.ภัทริยา อ.ทศพล 

  

10 อ. 11 เม.ย. 2560  13.30-16.30       3     

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบ

ประสาท อ.ทพิวัลย์  อ.จิราภรณ์  

  

11 อ. 18 เม.ย. 2560  13.30-16.30      3     

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบ

หัวใจและปอด  อ.ประภาวดี อ.กนกวรรณ  

  

12 อ. 25 เม.ย. 2560  13.30-16.30      3     การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัผู้ป่วยเดก็  อ.นิธนัินท ์ อ.วีรยา    

13 อ. 2 พ.ค. 2560  13.30-15.30       2   Lecture exam II  อ.ทพิวัลย์ อ.ทศพล     

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 14 0 16 3 0           
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาห/์หวัขอ้ที่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

2, 3  

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.2, (1.3, 1.4) 
 

- ความมีระเบียบวินัยในการ

เข้าช้ันเรียน 

- การส่งรายงานปฏบัิติการ 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

 

5 % 

1, 2 ความรู้ 

2.2, 2.5 

- สอบข้อเขียน 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 

 

สปัดาห์ที่ 4, 13, 

3, 6, 9, 10, 11, 

12 

50% 

1, 2 ทกัษะทางปัญญา 

3.1, (3.2, 3.3) 
 

- สอบข้อเขียน 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 

สปัดาห์ที่ 4, 13, 

3, 6, 9, 10, 11, 

12 

25% 

2 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(4.2, 4.3) 

- สัมมนากรณีศึกษา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 3, 6, 9, 

10, 11, 12 

 

 

15% 

 2 ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.3) 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 

สปัดาห์ที่ 7, 8, 

13, 14, 15, 16 

  
 

5% 

 

 

กจิกรรมและวิธกีารประเมินผล 

1. การสอบข้อเขียน    

 คร้ังที่1          30% 

 - รูปแบบและจริยธรรมการวิจัย     (10%) 

 - การสบืค้นข้อมูล, การต้ังคาํถามและสมมุติฐานการวิจัย  (10%) 

 - การวัดและการประเมินเบ้ืองต้น    (10%) 
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 คร้ังที่2         35% 

 - แบบประเมินและแบบสอบถาม     (10%) 

 - สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ผล    (20%) 

 - การแปลผลการวิจัยและการนาํเสนองานวิจัย   (5%) 

    

2. การสมัมนาและรายงานหน้าช้ัน      30% 

 - สมัมนา: การวัด และการประเมินเบ้ืองต้น   (5%) 

 - สมัมนา: แบบประเมินและแบบสอบถามเบ้ืองต้น  (5%) 

 - สมัมนา: การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบต่างๆ    (20%) 

  (เลือกสัมมนา 2 เร่ือง, เร่ืองละ 10%) 

  - การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ   

  - การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบประสาท    

  - การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัผู้ป่วยเดก็     

  - การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัระบบหัวใจและปอด   

 

3. การเข้าช้ันเรียน พฤติกรรมในช้ันเรียน ทาํงานกลุ่ม    5% 

          

        รวม  100% 

 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด: 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

2. ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์(เกณฑ ์A) 
 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

60.0-69.9 C+ 2.5 

50.0-59.9 C 2 

45.0-49.9 D+ 1.5 

40.0-44.9 D 1 

< 39.9 E        0 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 

3nded. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009. 

2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993. 

3. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท.์ ระเบียบวิธกีารวิจัย Research methodology: แนวการเขียนเค้า

โครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจาํภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจาํกดั 

4. บุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์. สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย Statistical analysis for research: a step 

by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543. 

5. ราํไพ สขุสวัสด์ิ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัยพิมพ์คร้ังที่3. กรุงเทพฯ. ชัยเจริญ, 2533. 

6. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis. 4th 

ed. New York, Churchill Livingstone, 2004. 

7. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993. 

8. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams & 

Wilkins, 1990. 

9. Domholdt E. Physical therapy research principles and applications. Philadelphia. W.B. 

Saunders Company, 1993. 
 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น 

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

นิสติกงัวลว่าไม่สามารถจาํเน้ือหา

ที่เรียนได้ไปจนถึงเวลาที่ต้องใช้

จริง (วิจัยตอนปี4) 

ช้ีแจงให้นิสติว่ามีการทบทวน

ความรู้อกีคร้ังในวิชา กบ293 และ 

กบ481 

 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-   ส่งทวนข้อสอบบรรยาย แบบประเมินการสอบปฏิบัติให้คณาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา

พิจารณาก่อนใช้ประเมิน 

-   มีการกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงวิธีการสัมมนา

การค้นคว้าด้วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอนโดยผลจากการประมวลจะ

นาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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