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รายละเอียดของรายวิชา กภ 702 สถิติขั้นสูงและการออกแบบงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 702 สถิติขั้นสูงและการออกแบบงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
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 ชัยคีรี
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 / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
Online ผาน SWU Moodle และ Zoom
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 มิถุนายน พ.ศ.2564
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตสามารถ
1.1 สามารถนําความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใชในการออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และวิเคราะห
ขอมูลวิจัยไดอยางเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 5.1)
1.2 อธิบาย นําเสนอความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยดานสุขภาพ และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่ อ
สุขภาพได (2.2, 3.2, 5.1)
1.3 สามารถนําความรูเกี่ยวกับสถิติ และการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มาบริหารจัดการขอมูล
วิจัย และ วิเคราะหขอมูลวิจัยได (2.3, 3.2, 5.1, 5.5)
1.4 สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสถิติขั้นสูง ในการเลือกวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ
การประยุกตใชเครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัยได (1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.5)
1.5 สามารถแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปญหา สามารถประมวลปญหา และสนับสนุนใหผูอื่นใชดุลย
พินิจทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใชพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย อยางมีเหตุผล
(1.1, 1.2, 4.2, 4.3)
*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ตามหลักสูตรปรับปรุง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การออกแบบและวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติขั้นสูง การบริหารจัดการขอมูล การประยุกตใช
เครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 7 ชม.
ตามความตองการของ
สัมมนาเสริมบรรยาย 8
นิสิตเฉพาะราย
ชม./ภาคการศึกษา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝกปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ 19 ชม. สัมมนา
เสริมปฏิบัติ 11 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง
9 ชม./ภาคการศึกษา
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3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ ๑
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กภ ๗๐๒ สถิติขั้นสูง
และการออกแบบ
งานวิจัยทาง
กายภาพบําบัด

๑

๒

 

๓

ดานที่ ๒ ความรู

ดานที่ ๓ ทักษะ
ทางปญญา

๑

๑

๒

๓

๒

   

๓

ดานที่ ๔ ทักษะ ดานที่ ๕ ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
    



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา โดย
จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลไมนอยกวา 1 ชม./สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ชี้ใหเห็นขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม
2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนรวมทั้งปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ
3. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่โครงงาน และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. ไมประเมิน
2. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอื่นไดอยางเหมาะสม
3. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรูทางกายภาพบําบัดทีเ่ ชื่อมโยงกับการดําเนินการวิจัย
2. การมอบหมายงานใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ขอมูลทางสถิติ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
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3. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรูที่ไดจากบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการการออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และวิเคราะหขอมูลวิจัย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยขั้นสูงเพื่อสราง
องคความรูใหม
2. สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
3. ไมประเมิน
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดประสบการการเรียนรูโดยมอบหมายงานใหคนควางานวิจัยรูปแบบตางๆ
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกียวกับการดําเนินงานวิจัยรูปแบบตางๆ
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
4. มอบหมายงานใหนิสิตทําการการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง)
2. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
3. รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมใหมีการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดงออก
ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. สงเสริมใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล
3. จัดประสบการณเรียนรูระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพื่อกระตุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรค
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4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. คนควาในประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอวิธีแกไขไดตรงประเด็นโดย
ใชวธิ ีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
2. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ
(ความรับผิดชอบรอง)
3. ไมประเมิน
4. ไมประเมิน
5. มี มี ทั ก ษะ และความสามารถในการใช และประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยี ส ารสนเทศได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหนิสิตนําเสนองานวิจัย โดยใชเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มุงเนนนําเสนอขอมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะหและแปลผลของสถิตแิ ละ
นําเสนอผลการวิเคราะหนั้น
3. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะหและแปลผลผลของสถิติผานการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ

1

อ. 10
ส.ค. 64

13.3014.30
14.3016.30

1
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2

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

เวลา

สัมมนาเสริมบรรยาย

วันเดือน
ป

ปฏิบัติ

ครั้งที่

1. แผนการสอน

บรรยาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ

อาจารย อาจารย2

หอง

จริยธรรมนักวิจัย

CC

Moodle

สัมมนา: จริยธรรม
นักวิจัย

CC

Zoom

หน้า 5

2

อ. 17
ส.ค. 64

3

อ. 24
ส.ค. 64

4

อ. 31
ส.ค. 64

1

14.3016.30
13.3014.30

2

1

14.3016.30

2

13.3017.30

13.300.5
14.00
5

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

13.3014.30

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือน
ป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อ. 7 ก.ย.
64
14.000.5
14.30
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4

หัวขอ

อาจารย อาจารย2

หอง

ความรูเกี่ยวกับ
research design

JW

Moodle

สัมมนา: ศึกษา
research design
การออกแบบและการ
วิเคราะหผลการศึกษา
จากงานวิจัยที่ใชสถิติ
ขั้นสูง

JW

Zoom

sample size

CC

Moodle

ปฏิบัติการ: การ
กําหนด sample size
สําหรับงานวิจัย

CC

Zoom

สัมมนา: ออกแบบ
วางแผนวิธีการวิจัย

JW

Zoom

JW

Moodle

JW

Moodle

ความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือวิจัยทาง
คลินิก (Introduction
to measurement
in health
profession)
ความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือวิจัยทาง
คลินิก (Principle of
scale
development)

หน้า 6

14.3016.30

6

อ. 14
ก.ย. 64

7

8

9

อ. 21
ก.ย. 64

อ. 28
ก.ย. 64

13.3017.30

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

สัมมนา: งานวิจัย
เกี่ยวกับวิธีการใชงาน
เครื่องมือวิจยั ทาง
กายภาพบําบัด
Psychometric
properties testing
of scale and
measurement
Lab: Data
Collection and
analysis of
reliability &
validity testing และ
การบริหารจัดการ
ขอมูล

3

1

3

13.3016.30

อ. 5 ต.ค. 13.3064
17.30
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หัวขอ

ปฏิบัติการ: สรางแบบ
ประเมินและ
แบบสอบถาม

2

13.3016.30
13.3014.30

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือน
ป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อาจารย อาจารย2

หอง

JW

Zoom

JW

Zoom

JW

Moodle

JW

Zoom

JW

Zoom

Active learning:
Data Collection

4

สัมมนา: นําเสนอ
วิเคราะหผลการวิจัยที่
ไดจากการทดลองหา
คา reliability และ
validity และประเมิน
คุณภาพเครื่องมือวิจัย

หน้า 7

10

อ. 12
ต.ค. 64

13.3015.30

อ. 19
ต.ค. 64

13.3016.30

12

อ. 26
ต.ค. 64

13.3016.30

13

อ. 2 พ.ย. 13.3064
16.30

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

2

15.3016.30

11

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือน
ป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

1

3

3
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หัวขอ

อาจารย อาจารย2

หอง

การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติขั้นสูง (สถิติ
ANOVA, repeated
measure, ANCOVA, อ.จรนิต
Regression
analysis, Survival
analysis)

Moodle

สัมมนา: การวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติขั้นสูง

JW

Zoom

JW

Zoom

CC

Zoom

สัมมนาเสริม
ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลที่ได
จากสถิติขั้นสูง และ
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ
qualitative study,
Survival analysis)
ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลที่ได
จากสถิติขั้นสูง และ
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ ANOVA
และ repeated
measure ANOVA)
Active learning:
การวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากสถิติขั้นสูง

หน้า 8

14

อ. 9 พ.ย. 13.3064
16.30

3

15

อ. 16
พ.ย. 64

13.3016.30

3

16

อ. 23
พ.ย. 64

13.3016.30

17

อ. 30
พ.ย. 64

13.3016.30

เวลารวม

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือน
ป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลที่ได
จากสถิติขั้นสูง และ
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ
Regression
analysis)
ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลที่ได
จากสถิติขั้นสูง และ
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ
ความสัมพันธทาง
ระบาดวิทยา)
Active learning:
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ
ปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหขอมูลที่ได
จากสถิติขั้นสูง และ
การใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ (สถิติ ROC,
Sensitivity and
Specificity)

3

7

19
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หัวขอ

8

อาจารย อาจารย2

หอง

VP

Zoom

NV

Zoom

NC

Zoom

11

หน้า 9

มคอ. 3

หมายเหตุ : สื่ อการสอน ประกอบด ว ย คอมพิ วเตอร เอกสารประกอบการสอน อิน เตอรเนต สื่อการสอน
ออนไลนผา น และโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
อาจารย ผู ส อนมี ก ารให คํ าแนะนา (formative feedback) เพื่ อ การพั ฒ นาแก นิ สิ ต เป น ระยะอย าง
สม่ําเสมอ และประกาศคะแนนทุกครึ่งภาคการศึกษา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน*

- การแสดงออกที่เกี่ยวของกับจริยธรรม และ
จริยธรรมการวิจัยในงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดการ
จัดการเรียนการ
จากการสัมมนา การฝกปฏิบัติ และการฝก
สอน
ปฎิบัติทางคลินิก

5%

1-7

คุณธรรมจริยธรรม
1.1,1.2

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%

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- ประเมินการปฎิบัติ

ตลอดการ
จัดการเรียนการ
สอน

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงาน
- การสรางการนําเสนอ

ตลอดการ
จัดการเรียนการ
สอน

1-7

1-7

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2, 4.3 (4.1)
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1, 5.5 (5.2)
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10%

10%

หน้า 10

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียน :
กิจกรรมที่ 1 สัมมนา หัวขอ จริยธรรมนักวิจัย
กิจกรรมที่ 2 สัมมนา หัวขอ ศึกษา research design การออกแบบและการวิเคราะห
ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ใชสถิติขั้นสูง
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา หัวขอ ออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย และ ขนาดตัวอยาง
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการ หัวขอ สรางแบบประเมินและแบบสอบถาม
กิจกรรมที่ 5 สัมมนา หัวขอ งานวิจัยเกีย่ วกับวิธีการใชงานเครื่องมือวิจัยทาง
กายภาพบําบัด
กิจกรรมที่ 6 สัมมนา หัวขอ นําเสนอ วิเคราะหผลการวิจัยที่ไดจากการทดลองหาคา
reliability และ validity และประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย
กิจกรรมที่ 7 สัมมนา หัวขอ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูง

10%
10%
15%
15%
15%
20%
15%

รวม
100 %
หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินรวมกับการปฎิบัติ การสัมมนาและงานที่มอบหมาย
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
นิสิตตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิพิจารณาตัดสินตามเกณฑการประเมิน
ตัดอิงเกณฑ
ปฏิบัติมากกวาหรือเทา 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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวขอที่อาจารยประจําหัวขอเปนผูแนะนํา
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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. เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 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/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- จากขอเสนอแนะจากนิสิตโดยสงมาที่ e-mail ของอาจารยผูประสานงานวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว
3. การปรับปรุงการสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ
มคอ.5 ปที่ผานมา

การดําเนินการปรับปรุง

ไมมี

ไมมี

ความตองการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

ไมมี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงครายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําใหเกิดการ
เรียนรูตามที่กําหนดไวและวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
- สงแบบประเมินการสัมมนาใหอาจารยผูรวมสอนไดพิจารณากอนการสัมมนา
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการใหคะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุดทายของนิสิตแตละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่ อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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