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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 503 เครือ่งมือการวิจยัดา้นสุขภาพ 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 503  เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ 

PX 503  Instruments for Health Research 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบ าบัด 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

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

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

3. อาจารย์ ดร. นิตยา  วิริยะธารากจิ nitayav@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

5. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ  วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

6. อาจารย์ ดร. ศิโรจน์  ศิริทรัพย์ sirod.sirisup@nectec.or.th อาจารย์พิเศษ 

7. ผศ.ดร. ผกาวลี  พุ่มสทุศัน์ joompaka@gmail.com อาจารย์พิเศษ 

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
 

8. สถานทีเ่รียน 
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ห้อง 601 ช้ัน 6 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และ ห้อง 

234 ช้ัน 2 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความเข้ารู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย สามารถ

เลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพได้อย่างเหมาะสม ต้ังแต่ข้ันตอนการเลือกเคร่ืองมือที่ถูกต้อง 

การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเที่ยงตรงและแม่นย าของเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการ

และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทาง

กายภาพบ าบัด 
 

จุดมุ่งหมายจ าเพาะของรายวิชา 

1. บอกความจ าเป็นและประโยชน์ของเคร่ืองมือการวิจัยด้านสุขภาพและเคร่ืองมือวิจัยด้านสขุภาพ

ที่เป็นมาตรฐานสากล (2.1, 2.2, 2.3) 

2. อธบิายและน าเสนอประเภทของเคร่ืองมือวิจัยด้านสุขภาพ และพิจารณาเลือกเคร่ืองมือการวิจัย

ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.3, 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

3. บอกหลักการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ ทั้งที่ตอบเองและแบบสัมภาษณ์ และสามารถ

สร้างและน าเสนอแบบสอบถามเหล่านั้นได้ (2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4) 

4. อธิบายและน าเสนอความแตกต่างของการทดสอบความเที่ยงและความตรง รวมทั้งปฏบัิติการ

ทดสอบความเที่ยงและความตรงประเภทต่างๆ โดยวิธทีางสถิติได้ (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 4.3, 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

5. สนับสนุนให้นิสิตในช้ันเรียนแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหา สามารถประมวลปัญหา 

และสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้

พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  และจริยธรรมการวิจัย อย่างมีเหตุผล (1.1, 1.2, 1.3) 

*วงเลบ็ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์

 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือจัดล าดับเน้ือหาในรายวิชาให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกนั  รวมถึงการปรับปรุง

เน้ือหาและหัวข้อศึกษาให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ การเปล่ียนแปลงของ

สงัคมที่เกี่ยวข้องกบัภาวะสขุภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. จากข้อสรุปใน มคอ.5 ปีการศึกษา 2557 เสนอให้มีการจัดเตรียมเอกสารหรือต ารา เพ่ือให้

นิสติใช้ประกอบการเรียนได้ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย การใช้เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพ การสร้างแบบสอบถาม การเลือกเคร่ืองมือที่ถูกต้อง การเตรียม

เคร่ืองมือ การทดสอบความเที่ยงตรงและแม่นย าของเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการและ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิจัยต่างๆ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนา/อภิปราย      

60 ชม./ภาคการศึกษา 
17 ชม./ภาคการศึกษา 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการท าความเข้าใจวิชา โดย

จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตย์ การมีภาวะผู้น าและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมที่ส าคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาทางด้านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้จากการน าเสนอบทความวิจัย

ภายในรายวิชาน้ี และสามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินการวิจัยของตนเอง  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 
1.  สามารถจัดการเกี่ ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบ าบัดและการวิจัย  โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย 

หลักการทางสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ด้วยดุลย

พินิจอย่างมีเหตุผล 

2.  สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเร่ิมให้เกิด

การปรับปรุงและแก้ไข 

3.  สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การแก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 

4. มีความเป็นผู้น าและสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่

ท  างานและในชุมชน (ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 
2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 
3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการน าเสนอในหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย 
2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้          

และตรงเวลา 
 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าพัฒนาการความรู้ที่เป็นปัจจุบัน

ล่าสุดเฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณา

การและพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังน้ันมาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  
1. สามารถค้นคว้าความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  

ข้อสรุป  ข้อมูล  ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบ าบัดหรือการดูแลสุขภาพ

ประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 
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2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิดที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่าง

ถ่องแท้และลึกซ้ึง 

3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกบัแนวปฏบัิติที่เปล่ียนแปลงไป ในวิชาชีพ

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

4. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการบริหารจัดการการวิจัย 

 

 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยายและสมัมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบ าบัดที่เช่ือมโยงกับการ

ประยุกต์เลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยทางสขุภาพ 

2.  การมอบหมายงานมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ด้านเคร่ืองมือวิจัยทาง

กายภาพบ าบัดที่ได้จากบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
3.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการน าเสนอในช้ันเรียน 
4.  ประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง  

ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และน าเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดย

ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังน้ี  

1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาส าคัญโดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและ

เทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสม 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ ศึกษาในข้ันสูง (ความ

รับผิดชอบรอง) 

4. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(ความรับผิดชอบรอง) 
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5. สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท

ทางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกบัการสมัมนา 

2.  การบรรยายและสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

4.  มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  

5. มอบหมายงานให้นิสิตท าการการค้นคว้าหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่

มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
3.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการน าเสนอผลงาน 
 
            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถสูงในการแสดงความเหน็และความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.  สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้อนสงู           

โดยมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3.  มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์ กบัผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน  

และผู้บังคับบัญชา  

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3.  จัดประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่าง ผู้น าเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการมี

ปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและน ามาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  สรุป

และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ 

2. มีทักษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอผลงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   ผ่าน

ทางสื่อที่เหมาะสม 
 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website  

2. ใช้สถิติและโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสมกบัช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ส่งเสริมให้นิสติน าเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบของสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
2.  ประเมินจากรูปแบบในการน าเสนอผลงานของนิสติ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
ร
ั้ง
ที
่

วนัเดือนปี เวลา

บ
รร
ย
าย

ป
ฏิ
บ
ตัิ

ส
มั
ม
น
า

ส
อ
บ

บ
รร
ย
าย

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

หวัขอ้ อาจารยพิ์เศษ อาจารย์ อาจารย2์

1 พฤ 20 ส.ค. 58 8.30-9.30 1 Introduction to measurement in health profession ดร.จิราภรณ์

2 พฤ 27 ส.ค. 58 8.30-10.30 2 Principle of scale development ดร.จิราภรณ์

3 ศ 28 ส.ค. 58 13.30-15.30 2 Questionnaire development ดร.นิตยา

4 อ 1 ก.ย. 58 8.30-11.30 3 Questionnaire development ดร.นิตยา

5 พฤ 10 ก.ย. 58 8.30-10.30 SDL: Questionnaire development

6 ศ 18 ก.ย. 58 13.30-16.30 3 Psychometric properties testing of scale and measurement 1 ดร.จิราภรณ์

7 อ 22 ก.ย. 58 13.30-17.30 4 Lab: Data Collection for reliability & validity testing (Biodex) ดร.กนกวรรณ ดร.จิราภรณ์

8 พฤ 24 ก.ย. 58 8.30-10.30 2 Lab: Data Collection for reliability & validity testing 1 ดร.จิราภรณ์

9 ศ 25 ก.ย. 58 13.30-16.30 SDL: Data Collection

10 อ 29 ก.ย.58 13.30-16.30 3 Basic principle of set up the interview (quanlitative research) ผศ.ผกาวลี ดร.จิราภรณ์

10 พฤ 1 ต.ค. 58 8.30-10.30 2 Lab: Data Collection for reliability & validity testing 2 ดร.จิราภรณ์

11 ศ 2 ต.ค. 58 13.30-16.30 3 Lab: Data Analysis for inter-rater reliability testing ดร.จิราภรณ์

12 พ 7 ต.ค. 58 8.30-12.30 4 Seminar: Questionnaire development ดร.นิตยา ดร.จิราภรณ์

13 พฤ 8 ต.ค. 58 8.30-10.30 2 Lab: Data analysis for intra-rater reliability testing ดร.จิราภรณ์

14 ศ 9 ต.ค. 58 13.30-16.30 3 Lab: Data analysis for validity  testing 1 ดร.จิราภรณ์

15 จ 19 ต.ค. 58 8.30-10.30 SDL: Data Collection

16 ศ 16 ต.ค. 58 13.30-16.30 3 Lab: Data analysis for validity  testing 2 ดร.จิราภรณ์

17 พฤ 22 ต.ค. 58 8.30-10.30 SDL: Results of reliability and validity

18 พฤ 29 พ.ย. 58 8.30-10.30 SDL: Psychometric propoties testing

19 ศ 30 ต.ค. 58 13.30-16.30 3 Seminar: Present results of reliability and validity ดร.จิราภรณ์ รศ.รัมภา

20 พฤ 5 พ.ย. 58 8.30-10.30 2 Seminar: types of psychometric propoties testing of new scale 1 ดร.จิราภรณ์ รศ.รัมภา

21 ศ 6 พ.ย. 58 13.30-16.30 3 Seminar: types of psychometric propoties testing of new scale 2 ดร.จิราภรณ์ รศ.รัมภา

22 พฤ 12 พ.ย. 58 8.30-10.30 SDL: EMG, Forceplate

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

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

15.30-16.30 1 Principle of Forceplate instrumentation รศ.รัมภา

8.30-11.30 3 Lab: EMG reliability testing รศ.รัมภา ดร.ชัชฎา

13.30-16.30 3 Lab: forceplate reliability testing and calibration รศ.รัมภา ดร.ชัชฎา

25 พฤ 19 พ.ย. 58 8.30-10.30 SDL: Motion Analysis

26 ศ 20 พ.ย. 58 13.30-16.30 3 Literature on scale development and psychometric properties testing Prof.Marco รศ.รัมภา ดร.จิราภรณ์

8.30-9.30 1 Principle of Motion Analysis instrumentation ดร.ชัชฎา

9.30-12.30 3 Lab: motion analysis instrumentation and analysis 1 ดร.ชัชฎา TA

13.30-16.30 3 Lab: motion analysis instrumentation and analysis 2 ดร.ชัชฎา TA

28 พฤ 26 พ.ย. 58 8.30-10.30 2 Seminar: Motion Analysis, EMG, Forceplate ดร.ชัชฎา รศ.รัมภา

29 ศ 27 พ.ย. 58 9.00-12.00 3 Lab: Basic Matlab program for data analysis 1 ดร.ศโิรจน์ ดร.จิราภรณ์

30 อ 1 ธ.ค. 58 9.00-12.00 3 Lab: Basic Matlab program for data analysis 2 ดร.ศโิรจน์ ดร.จิราภรณ์

31 พฤ 3 ธ.ค. 58 8.30-10.30 SDL: Selection of appropriate measurement tools

32 ศ 4 ธ.ค. 58 13.30-16.30 3 Seminar: Selection of appropriate measurement tools ดร.จิราภรณ์ รศ.รัมภา

33 ศ 11 ธ.ค. 58 13.30-15.30 2 Lecture exam ดร.จิราภรณ์

15 40 20 2 0 77

พ 25 พ.ย. 5827

ศ 13 พ.ย. 5823

พ 18 พ.ย. 5824
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม 

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่ 

ประเมิน 

สดัส่วนของการ 

ประเมิน 

1 2.2-2.4, 3.1-3.2 สอบทฤษฎี 33 15% 

2 
1.1-1.3, 2.1-2.4, 

3.1-3.2, 5.1-5.4 

สมัมนากรณีศึกษา/การวิจัย 

การค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย 

รายงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 

โครงการ/แผนงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
70% 

3 
1.1-1.4, 4.1, 4.3, 

5.3-5.4  

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  

การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
15% 

 
การประเมินผล 

สอบขอ้เขียน         15%  

 Theory of variables         5% 

Type of reliability and validity        5% 

 Research design for assess the psychometric properties testing    5%  

รายงาน          70% 

 Questionnaire development      10% 

 Reliability of testing       10% 

 Validity of testing       10% 

 Type of psychometric properties testing     10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง EMG     10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง Forceplate    10% 

 ปฏบัิติการและวิเคราะห์การใช้เคร่ือง Motion analysis   10% 

การมีส่วนร่วมในการสมัมนา       15% 

 Questionnaire development        5% 

 Motion Analysis, EMG, Forceplate       5% 

 Selection of appropriate measurement tools      5% 

รวม      100%  
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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 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

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. 
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2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1.  Wilcox R. Applying contemporary statistical techniques. 1st ed. Los Angeles: Academic Press; 2003. 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบ าบัดและศาสตร์อื่นๆ 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/ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการท าสัมมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

-  จากข้อเสนอแนะจากนิสติโดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเหน็ของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้ นสุดการสอน  เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 

-  ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงโดยจัดเตรียมเอกสารหรือต ารา เพ่ือให้นิสติใช้ประกอบการ
เรียนได้ จากข้อเสนอแนะที่ได้จากสรุปผลการด าเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

-  การวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารฝึกปฏบัิตินอก
สถานที่ 

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสัมมนา/รายงาน/แผนการฝึก และการให้คะแนน

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- น าผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


