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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 702 สถิติข้ันสูงและการออกแบบงานวิจัยทางกายภาพบําบัด 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 702    สถิติข้ันสูงและการออกแบบงานวิจัยทางกายภาพบําบัด     

PTX 702  Advanced statistics and design for Physical Therapy research 

2. จํานวนหนวยกิต 
2 (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 

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

ผศ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

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

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล tmjkk@mahidol.ac.th อาจารยผูสอน 
 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

Online ผาน SWU Moodle และ Zoom  
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
23 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตสามารถ 
1.1  สามารถนําความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัยมาใชในการออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และวิเคราะห

ขอมูลวิจัยไดอยางเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 5.1) 
1.2  อธิบาย นําเสนอความรูเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยดานสุขภาพ และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพ่ือ

สุขภาพได (2.2, 3.2, 5.1) 
1.3  สามารถนําความรูเก่ียวกับสถิติ และการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มาบริหารจัดการขอมูล

วิจัย และ วิเคราะหขอมูลวิจัยได (2.3, 3.2, 5.1, 5.5) 
1.4  สามารถประยุกตใชความรูเก่ียวกับสถิติข้ันสูง ในการเลือกวิธีการทางสถิติท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและ

การประยุกตใชเครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัยได (1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.5) 
1.5  สามารถแสดงออกถึงการจัดการเก่ียวกับปญหา สามารถประมวลปญหา และสนับสนุนใหผูอ่ืนใชดุลย

พินิจทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใชพ้ืนฐานของจริยธรรมการวิจัย อยางมีเหตุผล 
(1.1, 1.2, 4.2, 4.3) 

*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ตามหลักสูตรปรับปรุง 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 การออกแบบและวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติข้ันสูง การบริหารจัดการขอมูล การประยุกตใช
เครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย  

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 7 ชม. 
สัมมนาเสริมบรรยาย 8 

ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบตัิ 19 ชม. สัมมนา
เสริมปฏิบัติ 11 ชม./ภาค

การศึกษา 
9 ชม./ภาคการศึกษา 
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  3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
 

ดานท่ี ๑ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี ๒ ความรู 
ดานท่ี ๓ ทักษะ

ทางปญญา 

ดานท่ี ๔ ทักษะ
ความสมัพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี ๕ ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

 และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กภ ๗๐๒ สถิติข้ันสูง
และการออกแบบ
งานวิจัยทาง
กายภาพบําบัด 

                 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา โดย
จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลไมนอยกวา 1 ชม./สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 1. ช้ีใหเห็นขอท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม 
 2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
 3. ไมประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 
1.  สอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 
2.  การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีโครงงาน และกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
2.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 1. ไมประเมิน 
 2. มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพท้ัง
ในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 3. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  วิธีการสอน  
1.  การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรูทางกายภาพบําบัดท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินการวิจัย 
2.  การมอบหมายงานใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

ขอมูลทางสถิติ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ 
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3.  การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรูท่ีไดจากบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการนําเสนอในชั้นเรียน 
3.  ประเมินจากการการออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และวิเคราะหขอมูลวิจัย 
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสราง
องคความรูใหม 
 2. สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 
 3. ไมประเมิน 

3.2  วิธีการสอน 
1.  การจัดประสบการการเรียนรูโดยมอบหมายงานใหคนควางานวิจัยรูปแบบตางๆ 
2.  การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกียวกับการดําเนินงานวิจัยรูปแบบตางๆ 
3.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 
4.  มอบหมายงานใหนิสิตทําการการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีมี

ความเชี่ยวชาญหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

5. มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ 
3.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนําเสนอผลงาน 
3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงานของนิสติ  
4.  ประเมินจากการออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และวิเคราะหขอมูลวิจัย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1. แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําท่ีดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง) 
2. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
3. รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมใหมีการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแสดงออก 
ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2.  สงเสริมใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกท่ีจะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3.  จัดประสบการณเรียนรูระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพ่ือกระตุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรค 
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4.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 
3.  ประเมินจากรายงานของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

1.  คนควาในประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอวิธีแกไขไดตรงประเด็นโดย
ใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 

2. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ 
(ความรับผิดชอบรอง) 

3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 
5. มีมีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีการสอน 

1.  มอบหมายงานใหนิสิตนําเสนองานวิจัย โดยใชเครื่องมือวิจัยท่ีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 
2.  มุงเนนนําเสนอขอมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะหและแปลผลของสถิตแิละ

นําเสนอผลการวิเคราะหนั้น 
3.  สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะหและแปลผลผลของสถิติผานการนําเสนอผลงาน 
3.  ประเมินจากรปูแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

คร
ั้งที่

 

วันเดือน
ป 

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเ
สร

ิมบ
รร

ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สร

ิมป
ฏิบั

ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย2 หอง 

1 
อ. 10 

ส.ค. 64 

13.30-
14.30 

1       จริยธรรมนักวิจัย CC   Moodle 

14.30-
16.30 

    2   
สัมมนา: จริยธรรม
นักวิจัย 

CC   Zoom 
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คร
ั้งที่

 

วันเดือน
ป 

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเ
สร

ิมบ
รร

ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สร

ิมป
ฏิบั

ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย2 หอง 

2 
อ. 17 

ส.ค. 64 

13.30-
14.30 

1       
ความรูเก่ียวกับ 
research design 

JW   Moodle 

14.30-
16.30 

    2   

สัมมนา: ศึกษา 
research design 
การออกแบบและการ
วิเคราะหผลการศึกษา
จากงานวิจัยท่ีใชสถิติ
ข้ันสูง  

JW   Zoom 

3 
อ. 24 

ส.ค. 64 

13.30-
14.30 

1        sample size CC   Moodle 

14.30-
16.30 

  2     
ปฏิบัติการ: การ
กําหนด sample size 
สําหรบังานวิจัย 

CC   Zoom 

4 
อ. 31 

ส.ค. 64 
13.30-
17.30 

      4 
สัมมนา: ออกแบบ 
วางแผนวิธีการวิจัย 

JW   Zoom 

5 
อ. 7 ก.ย. 

64 

13.30-
14.00 

0.5       

ความรูเก่ียวกับ
เครื่องมือวิจัยทาง
คลินิก (Introduction 
to measurement 
in health 
profession) 

JW   Moodle 

14.00-
14.30 

0.5       

ความรูเก่ียวกับ
เครื่องมือวิจัยทาง
คลินิก (Principle of 
scale 
development) 

JW   Moodle 
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คร
ั้งที่

 

วันเดือน
ป 

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเ
สร

ิมบ
รร

ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สร

ิมป
ฏิบั

ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย2 หอง 

14.30-
16.30 

  2     
ปฏิบัติการ: สรางแบบ
ประเมินและ
แบบสอบถาม 

JW   Zoom 

6 
อ. 14 

ก.ย. 64 
13.30-
16.30 

    3   

สัมมนา: งานวิจัย
เก่ียวกับวิธีการใชงาน
เครื่องมือวิจยัทาง
กายภาพบําบัด 

JW   Zoom 

7 
อ. 21 

ก.ย. 64 

13.30-
14.30 

1       

Psychometric 
properties testing 
of scale and 
measurement 

JW   Moodle 

13.30-
17.30 

  3     

Lab: Data 
Collection and 
analysis of 
reliability & 
validity testing และ 
การบริหารจัดการ
ขอมูล 

JW   Zoom 

8 
อ. 28 

ก.ย. 64 
13.30-
16.30 

        
Active learning: 
Data Collection 

      

9 
อ. 5 ต.ค. 

64 
13.30-
17.30 

      4 

สัมมนา: นําเสนอ 
วิเคราะหผลการวิจัยท่ี
ไดจากการทดลองหา
คา reliability และ 
validity และประเมิน
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

JW   Zoom 
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คร
ั้งที่

 

วันเดือน
ป 

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเ
สร

ิมบ
รร

ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สร

ิมป
ฏิบั

ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย2 หอง 

10 
อ. 12 

ต.ค. 64 

13.30-
15.30 

2       

การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติข้ันสูง (สถิติ 
ANOVA, repeated 
measure, ANCOVA, 
Regression 
analysis, Survival 
analysis) 

อ.จรนิต   Moodle 

15.30-
16.30 

    1   
สัมมนา: การวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติข้ันสูง 

JW 
 

Zoom 

11 
อ. 19 

ต.ค. 64 
13.30-
16.30 

      3 

สัมมนาเสริม
ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากสถิติข้ันสูง และ 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ 
qualitative study, 
Survival analysis) 

JW 
 

Zoom 

12 
อ. 26 

ต.ค. 64 
13.30-
16.30 

  3     

ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากสถิติข้ันสูง และ 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ ANOVA 
และ repeated 
measure ANOVA) 

CC   Zoom 

13 
อ. 2 พ.ย. 

64 
13.30-
16.30 

        
Active learning:  
การวิเคราะหขอมูลท่ี
ไดจากสถิติข้ันสูง 
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คร
ั้งที่

 

วันเดือน
ป 

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเ
สร

ิมบ
รร

ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สร

ิมป
ฏิบั

ติ 

หัวขอ อาจารย อาจารย2 หอง 

14 
อ. 9 พ.ย. 

64 
13.30-
16.30 

  3     

ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากสถิติข้ันสูง และ 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ 
Regression 
analysis) 

VP   Zoom 

15 
อ. 16 

พ.ย. 64 
13.30-
16.30 

  3     

ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากสถิติข้ันสูง และ 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ
ความสัมพันธทาง
ระบาดวิทยา) 

NV   Zoom 

16 
อ. 23 

พ.ย. 64 
13.30-
16.30 

        

Active learning: 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิต ิ

      

17 
อ. 30 

พ.ย. 64 
13.30-
16.30 

  3     

ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลท่ีได
จากสถิติข้ันสูง และ 
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ ROC, 
Sensitivity and 
Specificity) 

NC   Zoom 

เวลารวม 7 19 8 11         
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หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบดวย คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการสอน อินเตอรเนต สื่อการสอน
ออนไลนผาน และโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   

อาจารยผูสอนมีการใหคําแนะนา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยาง
สมํ่าเสมอ และประกาศคะแนนทุกครึ่งภาคการศึกษา 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ประเมิน 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน* 

1-7 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2 

- การแสดงออกท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม และ
จริยธรรมการวิจัยในงานท่ีไดรับมอบหมาย
จากการสัมมนา การฝกปฏิบัติ และการฝก
ปฎิบัติทางคลินิก  

ตลอดการ
จัดการเรียนการ

สอน 
5% 

1-7 
ความรู 
2.2, 2.3 

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- ประเมินการปฎิบัติ 
- รายงาน 

ตลอดการ
จัดการเรียนการ

สอน 
35% 

1-7 
ทักษะทางปญญา 

3.1, 3.2 

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- ประเมินการปฎิบัติ 
- รายงาน 

ตลอดการ
จัดการเรียนการ

สอน 
40% 

1-7 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2, 4.3 (4.1) 

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- ประเมินการปฎิบัติ 

 
ตลอดการ

จัดการเรียนการ
สอน 

10% 

1-7 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1, 5.5 (5.2)  

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- รายงาน 
- การสรางการนําเสนอ 

ตลอดการ
จัดการเรียนการ

สอน 
10% 
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การประเมินผลการเรียน : 
 กิจกรรมท่ี 1 สัมมนา หัวขอ จริยธรรมนักวิจัย     10% 

กิจกรรมท่ี 2 สัมมนา หัวขอ ศึกษา research design การออกแบบและการวิเคราะห 10% 
ผลการศึกษาจากงานวิจัยท่ีใชสถิติข้ันสูง 

กิจกรรมท่ี 3 สัมมนา หัวขอ ออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และ ขนาดตัวอยาง   15% 
กิจกรรมท่ี 4 ปฏิบัติการ หัวขอ สรางแบบประเมินและแบบสอบถาม   15% 
กิจกรรมท่ี 5 สัมมนา หัวขอ งานวิจัยเก่ียวกับวิธีการใชงานเครื่องมือวิจัยทาง  15% 

กายภาพบําบัด    
กิจกรรมท่ี 6 สัมมนา หัวขอ นําเสนอ วิเคราะหผลการวิจัยท่ีไดจากการทดลองหาคา  20% 

reliability   และ validity และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
กิจกรรมท่ี 7 สมัมนา หัวขอ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติข้ันสูง   15% 

   
    รวม      100 % 

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินรวมกับการปฎิบัติ การสัมมนาและงานท่ีมอบหมาย 
      

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
นิสิตตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิพิจารณาตัดสินตามเกณฑการประเมิน 

ตัดอิงเกณฑ 
ปฏบิัติมากกวาหรือเทา 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 

 
หมวดท่ี 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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวขอท่ีอาจารยประจําหัวขอเปนผูแนะนํา 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1.  http://www.casp-uk.net/ 
2.  https://ori.hhs.gov/content/module-2-research-design 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1.  เว็บไซดท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา 
2.  เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน  

-  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/ 

    
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
-  สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
-  จากขอเสนอแนะจากนิสิตโดยสงมาท่ี e-mail ของอาจารยผูประสานงานวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  
-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเปาประสงคท่ีตั้งไว 

3. การปรับปรุงการสอน  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ 
มคอ.5 ปท่ีผานมา 

การดําเนินการปรับปรุง ความตองการสนับสนนุจาก
สาขาวิชา 

ไมมี ไมมี ไมมี 
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงครายวิชา การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถทําใหเกิดการ
เรียนรูตามท่ีกําหนดไวและวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

- สงแบบประเมินการสัมมนาใหอาจารยผูรวมสอนไดพิจารณากอนการสัมมนา 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการใหคะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุดทายของนิสิตแตละบุคคล

ตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา 
- ตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ

คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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