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รายละเอียดของรายวิชา กบ192 สถิติและการวิจัยพ้ืนฐานทางกายภาพบําบัด 

สาขากายภาพบําบัด 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 

 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ ๑๙๒ สถิติและการวิจัยพ้ืนฐานทางกายภาพบําบัด 
PX 192 Basic statistic and research in Physical therapy 
 

2. จํานวนหนวยกิต 

 2 (2-0-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาเลือกเสร ี

 

4.        อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม  tippawano@swu.ac.th  อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 
อ.ดร.ยุภาภรณ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (รอง) 
อ.ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค nuttakarn@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี  nithinun@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

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

อ.ดร.ภัทริยา อินโทโล  pattariy@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th  อาจารยผูสอน  
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล prapawad@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย   tossaphon@swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1  
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
 –ไมมี- 
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7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  

 –ไมมี- 
 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตสามารถ 

 1.1 อธิบายความรูเบื้องตนทางดานกระบวนการวัดการประเมิน การใชแบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับ
การวิจัย (2.5) 
1.2 ระบุสถิติเบื้องตนท่ีใชในวิจัยได (2.5) 
1.3 แปลผลการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการใชจริงทางคลินิก (2.5)  
1.4  คิดวิเคราะหและอภิปรายงานวิจัยดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบเด็กในดานกระบวนการและการเลือกใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในงานวิจัย 
(3.1, 4.2) 

1.5 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหวางการเรียน (1.2) 
1.6 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ (5.3) 
1.7 ทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน (4.2, 4.3) 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ปรับปรุงตามผลการประเมินและขอเสนอะแนะจากปการศึกษาท่ีผานมา 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการวัดการประเมินและสถิติพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยทางกายภาพบําบัดในระบบ
ตางๆรวมถึงการอธิบายและสรุปผลการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการใชทางคลินิก 

 
 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/สัมมนา สอนเสริม ศึกษาดวยตนเอง 

14/16 ชม. ตอภาคการศึกษา ตามความตองการของนสิิตเฉพาะราย 4 ชม. 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชาประกาศรายละเอียดของวิชา และชองทางสําหรับนิสิตในการติดตออาจารยเพ่ือรับ
คําปรึกษา (อีเมล และ เบอรหองพัก) ซ่ึงนิสิตสามารถติดตอเพ่ือรับคําปรึกษา  

 

4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  
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 จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกับการเรียนรูท้ังทางดานทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถใหผูเรียนนําไปใชในการรักษาและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด แก
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีคานิยมแนวคิดท่ีถูกตอง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปญหาจริยธรรม 

ในการดํารงชีพได 
3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
5. ไมประเมิน 

 1.2 วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎี 
2 .สงเสริมใหตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง  

1.3  วิธีการประเมินผล 
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1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี งานท่ีไดรับมอบหมายตลอดรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 

2. ความรู 

2.1ความรูท่ีตองไดรับ 
นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัย สถิติ วิธีการวัด การประเมิน การใช
แบบสอบถาม ในสาขาตางๆทางกายภาพบําบัด รวมถึงสามารถเชื่อมโยงผลจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใช
ทางคลินิกได โดยมีการประเมินดังนี้ 
1. ไมประเมิน 
2. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ 
3. ไมประเมิน 
4.  ไมประเมิน 
5.  มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน 
 

2.2 วิธีการสอน 
1. จัดรูปแบบการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการการวิจัยทางกายภาพบําบัด ท้ังในรูปแบบของบรรยาย 

และการสัมมนา 
2. จัดการสัมมนา การอภิปราย งานวิจัยท่ีเก่ียวของทางกายภาพบําบัด          

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรียนจากการสัมมนา 
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามท่ีกําหนดในรายวิชา 

3. ทักษะทางปญญา 
1.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญา เพ่ือพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน      
2. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํางานวิจัย  

3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและ มีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 

4. ไมประเมิน 
 

1.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
2. การจัดสัมมนาโดยใหนิสิตนําเสนอความรูทางวิชาการดานงานวิจัย  
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3. การทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยมุงเนนการเรียนรูและคนควาหรือ นําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับ

สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา  
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหา โดยการนําเสนอรายงานในชั้น

เรียน 
3. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ ทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือให

สามารถทํางานรวมกันไดตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเอง                  ใน
ศาสตรของวิชาชีพและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 
3. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณท่ี

แตกตางกัน 
4. ไมประเมิน 

 

4.2  วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชรูปแบบ 

ของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน อัน
จะนําไปสู การฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและ             พรอมท่ี
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

1.  ไมประเมิน 
2.  ไมประเมิน 
3.  สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนอท่ีเหมาะสม  
 

5.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 

วันที่  เวลา 

บรรยาย 

ปฏิบตั ิ

สัมมนา 

สอบบรรยาย 

สอบปฏบิัต ิ หัวขอ 

ผูสอน 

อาจารย อาจารย 

1 จ.8 ม.ค. 2561  9.30-10.30 1         แนะนํารายวิชา ความรูเบื้องตน กระบวนการขั้นตอนการวิจยั   อ.ทิพวัลย   

    10.30-11.30 1         รูปแบบการวิจยั อ.ณัฐกาญจน   

    11.30-12.30 1         จริยธรรมการวิจยั อ.ณัฐกาญจน   

2 จ.15 ม.ค. 2561 9.30-10.30 1         การสืบคนขอมูล  อ.นิธินันท   

    10.30-11.30 1         การต้ังคําถามและสมมุติฐานการวจิัย อ.นิธินันท   

3 จ.29 ม.ค. 2561 9.30-11.30 2         แบบประเมินและแบบสอบถาม อ.จิราภรณ    

4 จ.5 ก.พ. 2561 10.30-12.30     2     สัมมนา: ประเมินและแบบสอบถาม  อ.จิราภรณ  อ.ทิพวัลย 

5 จ.12 ก.พ. 2561 9.30-11.00       1.5   Lecture exam I อ.ยุพาภรณ อ.ทศพล 

                SDL     

6 จ.19 ก.พ. 2561 9.30-11.30 2         การวัดและการประเมินเบื้องตน (Measurement and Evaluation)  อ.ทศพล   

7 จ.26 ก.พ. 2561 9.30-11.30     2     สัมมนา: การวัด การประเมิน อ.ทศพล อ.ทิพวัลย 

8 จ.12 มี.ค. 2561 9.30-11.30 2         สถิติพื้นฐานและการวิเคราะหผล (1) อ.ทิพวัลย    

9 จ.19 มี.ค. 2561 9.30-11.30 2         สถิติพื้นฐานและการวิเคราะหผล (2) อ.ทิพวัลย    

    11.30-12.30 1         การแปลผลการวิจยัและการนําเสนองานวิจัย อ.ทิพวัลย   
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สัป

ดา
หที่

 

วันที่  เวลา 

บรรยาย 

ปฏิบตั ิ

สัมมนา 

สอบบรรยาย 

สอบปฏบิัต ิ หัวขอ 

ผูสอน 

อาจารย อาจารย 

  จ.26 มี.ค. 2561             SDL    

10 จ.2 เม.ย. 2561 8.30-11.30     3     การวิจยัที่เกี่ยวของกบัระบบกระดูกและกลามเนื้อ อ.ภัทริยา อ.ทศพล 

11 จ.9 เม.ย. 2561 8.30-11.30      3     การวิจยัที่เกี่ยวของกบัระบบหวัใจและปอด  อ.ประภาวด ี อ.กนกวรรณ  

12 จ.23 เม.ย. 2561 8.30-11.30     3     การวิจยัที่เกี่ยวของกบัระบบประสาท อ.ทิพวัลย  อ.จิราภรณ  

13 จ.30 เม.ย. 2561 8.30-11.30     3     การวิจยัที่เกี่ยวของกบัผูปวยเด็ก  อ.นิธินันท อ.วีรยา  

14 จ.7 พ.ค. 2561 9.30-11.00       1.5   Lecture exam II  อ.ยุพาภรณ อ.ทศพล 

รวมชั่วโมงเรียน - สอน 14 0 16 3 0   
    

 
 
 คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตอยางสมํ่าเสมอหลังการปฎิบัติและสัมมนาทุกครั้ง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรม 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห/หัวขอท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมิน* 

2, 3  
 

คุณธรรมจรยิธรรม 

1.2, (1.3, 1.4) 
 

- ความมีระเบียบวินัยในการเขา
ชั้นเรียน 

- การสงรายงานปฏิบัติการ 

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน 

 

5 % 

1, 2 ความรู 
2.2, 2.5 

- สอบขอเขียน 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 
 

สัปดาหท่ี 5, 14, 4, 
7, 10, 11, 12, 13 

50% 

1, 2 ทักษะทางปญญา 

3.1, (3.2, 3.3) 
 

- สอบขอเขียน 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 

สัปดาหท่ี 5, 14, 4, 
7, 10, 11, 12, 13 

25% 

2 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(4.2, 4.3) 

- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น สัมมนา
กรณีศึกษา 

สัปดาหท่ี 4, 7, 10, 
11, 12, 13 

 
 

15% 

 2 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(5.3) 

- สัมมนากรณีศึกษา 
 

สัปดาหท่ี 4, 7, 10, 
11, 12, 13 

  
 

5% 

 
 

กิจกรรมและวิธกีารประเมินผล 

1. การสอบขอเขียน    

 ครั้งท่ี1           30% 

 - รูปแบบและจริยธรรมการวิจัย     (10%) 
 - การสืบคนขอมูล, การตั้งคําถามและสมมุติฐานการวิจัย  (10%) 
 - แบบประเมินและแบบสอบถาม     (10%) 
 

 ครั้งท่ี2         35% 

 - การวัดและการประเมินเบื้องตน     (10%) 
 - สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะหผล     (20%) 
 - การแปลผลการวิจัยและการนําเสนองานวิจัย   (5%) 
    
2. การสัมมนาและรายงานหนาชั้น       30% 
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 - สัมมนา: การวัด และการประเมินเบื้องตน    (5%) 
 - สัมมนา: แบบประเมินและแบบสอบถามเบื้องตน   (5%) 
 - สัมมนา: การวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบตางๆ    (20%) 
  (เลือกสัมมนา 2 เรื่อง, เรื่องละ 10%) 
  - การวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบกระดูกและกลามเนื้อ   

  - การวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบประสาท    

  - การวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวยเด็ก     

  - การวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบหัวใจและปอด   

 

3. การเขาชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน ทํางานกลุม    5% 

          

        รวม  100% 

 
 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด: 
1. นิสิตตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ 
2. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ (เกณฑ A) 

 

ระดบัคะแนน 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 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

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. ณรงค โพธิ์พฤกษานันท. ระเบียบวิธีการวิจัย Research methodology: แนวการเขียนเคา

โครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจําภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพบริษัทสหธรรมิกจํากัด 

4. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. สถิติวิเคราะหเพ่ือการวิจัย Statistical analysis for research: a step 
by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2543. 
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5. รําไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัยพิมพครั้งท่ี3. 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. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1.  เว็บไซดท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

2.  เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเชน 

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org 

   
  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

-  การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ 
-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเปาประสงคท่ีตั้งไว 
 
 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรับปรุง 

ความตองการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

เนื้อหาคอนขางยาก ไมควรนํามา
เรียนในชั้นปท่ี 1 

แจงใหนิสิตรับทราบวารายวิชา กบ 
192 เปนการเตรียมพรอมเบื้องตน
สําหรับการเรียนวิชาพ้ืนฐานแนวทาง
ปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ 
และการวิจัยทางกายภาพบําบัดตอไป 

 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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-   สงทวนขอสอบบรรยาย แบบประเมินการสอบปฏิบัติใหคณาจารยผูรวมสอนในรายวิชา

พิจารณากอนใชประเมิน 
-   มีการกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม 

อภิปรายและพฤตกิรรมในชั้นเรียน 
- ตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุงวิธีการสัมมนาการ
คนควาดวยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอนโดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 
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