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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ451การวิจัยดานสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ประจาํปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 451  การวิจัยดานสุขภาพ 

HP 451  Health Research 

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล    อาจารยผูประสานงานคนท่ี 1 
อาจารย ยุพารัตน อดกลั้น                          อาจารยผูประสานงานคนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัดภาควิชา 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  อาจารย ดร.พิมลพร  เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.   อาจารย ภทัรกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.  อาจารย ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6.  อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7.  อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8.  อาจารย สุพิมพ วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9.  อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10.  อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11.  อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.  อาจารย ยุพารัตน อดกลั้น คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  ชัน้ปท่ี 4 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140  ชั้น 1   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ เก็บขอมูลหรือดําเนินการวิจัย ในพ้ืนท่ีบริเวณ มศว กรุงเทพและบริเวณปริมณทล  
จ.นครนายก จ. ปราจีนบุรี จ. ปทุมธานี จ.สระบุรี และ จ.สระแกว 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
หลักการทําวิจัยดานสุขภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฝกปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย การนําเสนองานวิจัย 

และเขียนผลงานวิจัย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารท่ีถูกตองและเหมาะสม  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิต
สามารถ 

1.1 มีความรูความเขาใจเบื้องตนในการทําวิจัยดานสุขภาพไดเหมาะสมตามจริยธรรมการวิจัย 
1.2 สามารถกําหนดปญหาการวิจัยทบทวนเอกสารตั้งสมมุติฐานกรอบแนวคิดการวิจัยเลือกรูปแบบ 

       การทําวิจัยท่ีเหมาะสมข้ันตอนการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยางรวบรวมขอมูลเครื่องมือท่ีใชใน
       การวิจัย 

1.3 สามารถวิเคราะหทางสถิติท่ีใชในงานวิจัย 
1.4 สามารถแปลผลและนําเสนอโครงการวิจยัในรูปแบบการนําเสนอปากเปลา 
1.5 สามารถวิเคราะหและแกปญหาในการทํางานวิจัย 
1.6 เพ่ือใหมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพ่ือการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยาง 

เหมาะสม 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 ใชหลักการวิจัยในการออกแบบและดําเนินการวิจัยดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนา

งานสงเสริมสุขภาพ หรือนวัตกรรม 

PLO 1, 2,4, 6,9 

10,11 

CLO2 ปฏิบัติการวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย   PLO 1, 2, 4,6, 8, 

10,11 

CLO3 นําเสนอผลงานวิจัยได PLO 3,4 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการทําวิจัยดานสุขภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดแกการกําหนดปญหาการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร การตั้งสมมุติฐาน กรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกรูปแบบการทําวิจัยท่ีเหมาะสม ข้ันตอนการ
วิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหทางสถิติ ฝก
ปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย การนําเสนองานวิจัย และเขียนผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารย 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกภาคสนาม/
งานภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

15 30 - - 45 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ451  การวิจัยดาน
สุขภาพ 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) บรรยายเนือ้หาดาน
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย
และจริยธรรม 
จรรยาบรรณการเปน
นักวิจัย  

1) การประเมินจากเอกสาร
การขออนุมัติจริยธรรมวิจัย
ในมนุษยหรือเอกสารขอ
อนุญาติทําวิจัยในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 
2) ประเมินจากชิ้นงานท่ีมี
การอางอิงแหลงงานวิจัย 
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2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม  

 
 

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 

  

4) เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการดํารง
ตนและในการปฏิบัติงาน  

 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1) มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 
การสงเสริมสุขภาพ(ความรับผิดชอบหลัก) 

 
  

1) การบรรยาย  
2) การมอบหมายให 
เขียนโครงรางวิจัย 
3) การมอบหมายให

ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1) การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 

2) การประเมินผลจากเนื้อหา
โครงรางวิจัยโดยอาจารย 

3) การประเมินผลจากรายงาน 
วิจยัฉบับสมบูรณโดยอาจารย 

2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

1) การบรรยาย  
2) การมอบหมายให 

เขียนโครงรางวิจัย 
3) การมอบหมายให

ทํางานวิจัยใน
ศาสตรท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริม
สุขภาพ 

1)การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
2)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย 
3) การประเมินผลจากรายงาน 
วิจยัฉบับสมบูรณโดยอาจารย 
 
 

 3) มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ (ความรับผิดชอบหลัก) 

1)การบรรยาย  
2)การมอบหมายให 

เขียนโครงรางวิจัย 
3)การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1)การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
2)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย 
3) การประเมินผลจากรายงาน 
วิจยัฉบับสมบูรณโดยอาจารย 
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

1) สามารถศึกษาขอมูลแนวคิดหรือ 
ห ลั ก ฐ า น ให ม ๆ  จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ตลอดชีวิต(ความรับผิดชอบหลัก) 

1)การมอบหมายให 
เขียนโครงรางวิจัย 
2)การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย 
2)การประเมินผลจากรายงาน วิจัย
ฉบับสมบูรณโดยอาจารย 
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2) สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม(ความรับผิดชอบหลัก) 

1) การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 
2) การมอบหมาย
การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

1) การประเมินผลจากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณโดยอาจารย 
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 
 

3) สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอน
ดานการสงเสริมสุขภาพอยางมีวิจารณญาณ 
คิดวิ เคราะห อย างเป น ระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค(ความ
รับผิดชอบหลัก) 

1) การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 
2) การมอบหมาย
การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

1) การประเมินผลจากโครงราง
วิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โดยอาจารย 
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

1) มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
และ/หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวได
ตามสถานการณ(ความรับผิดชอบหลัก) 

1) การมอบหมายให
นิสิตทํางานวิจัยเปน
กลุมในศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย 
 

2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา
และผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณ
ท่ี หลากหลาย 

1) การมอบหมายให
นิสิตทํางานวิจัยเปน
กลุมในศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย 
 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ัง
การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยาง 
เหมาะสม(ความรับผิดชอบหลัก) 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน 5.3  วิธีการประเมินผล 

 1) สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความ
เขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพโดยเลือก
และประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือ
สถิติท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา(ความรับผิดชอบหลัก) 

1) การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 
2) การมอบหมายการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

1)การประเมินผลจากรายงาน
วิจยัฉบับสมบูรณโดยอาจารย 
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 

2) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณท่ี
หลากหลายและนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม (ความรับผิดชอบ
หลัก) 

1) การมอบหมายการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 
 

3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและ
กลุมคน 

1) การมอบหมายการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 

  4) สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(ความรับผิดชอบหลัก) 

1) การมอบหมายการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย 
 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ

 
สอ

บ
 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน / 

ส่ือท่ีใช 

ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 
อ 13 ส.ค.  

2562 

1. แนะนํารายวิชา ขอปฎิบัติ
และเครื่องมือวิจัย 
หลักการทําวิจัยดานสุขภาพ 

1         
บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

 

Power
Point 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
 

 
  

2. หลักการทําวิจัยเชิงคุณภาพ                                                  
3         

บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

Power
Point 

อ.ปยนุช 

 
  

3. การเขียนโครงรางวิจัย 
   - ความหมายของการวิจัย 

2         
บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

Power
Point 

ผศ. ดร. ศิริกุล 
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สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ

 
สอ

บ
 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน / 

ส่ือท่ีใช 

ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

   - ประเด็นปญหาวิจัย 
   - จรรยาบรรณของนักวิจัย 
   - การตั้งชื่อเรื่อง 
   - การเขียนวัตถุประสงค                      
- การวางกรอบแนวคิดในการ
วิจัย  - การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   -การกําหนดตัวแปรท่ีใชใน
งานวิจัย 
   - วิธีวัดตัวแปร 
  -    ประชากรและการเลือก
ลุมตัวอยาง 
     - เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูล                
- แหลงทุน 

 

2 

อ 20 ส.ค.  
2562 

 4.จริยธรรมวิจัยในคน                                         
-ความหมายและหลักเกณฑ                                   
-ข้ันตอนการยื่นจริยธรรมวจิัย 
5. จริยธรรม จรรยาบรรณการ
เปนนักวิจัย 

2         

บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

Power
Point 

ผศ.ดร. ศิริกุล 

 
  

6.การคนควาแหลงงานวิจัยและ
การวิเคราะหงานวิจัย 

3         
บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

Power
Point 

อ. ดร. พิมลพร 

3 
อ 27 ส.ค.  

2562 

7. การออกแบบการวิจัยทาง
สุขภาพและการออกแบบ
สอบถามเพ่ือการวิจัย  

3         
บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

Power
Point 

ผศ.ดร. ศิริกุล 
 
 

4 อ 3  ก.ย.  
2562 

 8.การนําเสนอโครงรางวิจัย 
  4       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

 
  

8.  การนําเสนอโครงรางวิจัย 
(ตอ) 

  3       
ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการวิจัย 
5 พ 4  ก.ย.  

2562 
 8.การนําเสนอโครงรางวิจัย 

  4       
ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการวิจัย 
 

  
8.  การนําเสนอโครงรางวิจัย 
(ตอ) 

  3       
ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการวิจัย 
6 อ 10  ก.ย.  

2562 
 สอบบรรยาย 

      2   
สอบบรรยาย  อ. ยุพารัตน 

7 อ 24   ก.ย.  
2562 

11.การวิจัยนํารอง 1 
  2       

ฝกปฎบิัต ิ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 
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สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ

 
สอ

บ
 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน / 

ส่ือท่ีใช 

ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

 
 

12.การวิจัยนํารอง 2 
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

8 อ 7 ม.ค. 
2563 

13.   ดําเนินการวิจัย 1 
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

 
  

14.  ดําเนินการวิจัย 2 
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

 อ 14 ม.ค. 
2563 

15. ดําเนินการวิจัย 3 
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

9 
  

16. ดําเนินการวิจัย 4 
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

 

อ 21 ม.ค. 
2563 

17. การนําเสนอ การเขียน
บทดคัดยอ การทําโปสเตอร 
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณและการเขียน 
menuscirpt 

1         

บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

 ผศ.ดร.ศิริกุล 

10 อ 28 ม.ค. 
2563 

18.ดําเนินการวิจัย 5    
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

11 
 

19.ดําเนินการวิจัย 6    
  2       

ฝกปฎิบัติ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

12  อ  17 มี.ค. 
2563 

20. นําเสนอรายงานการวิจัย 
        7 

สอบ  อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 

 พ  18 มี.ค.
2563 

20.  นําเสนอรายงานการวิจัย
(ตอ) 

        7 
สอบ  อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการวิจัย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปด

าห 
สัดสวน 
(%) 

1 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1.3.2 
3.3 4.1 5.1 (4.2 5.2 
5.3 5.4) 

ภาคบรรยาย 
1. สอบบรรยาย 
2. สอบเสนอรายงานวิจัย 
3. การนําเสนอโครงรางวิจัย 

4,6,  13  
20 
20 
10 

2 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1.3.2 
3.3 4.1 5.1 (4.2 5.2 
5.3 5.4) 

ภาคปฎิบัต ิ
1. เลมรายงานการวิจยัฉบับ
สมบูรณ  (เนื้อหา ความถูกตอง 
รูปแบบ การสงงานตรงเวลา) (ท่ี
ปรับแกแลวหลังจากสอบเสนอ

6, 13  
 
 

15 
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โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD) 
2. การรายงานความกาวหนา     
(จากอาจารยท่ีปรึกษา) 
3. สงเลมโครงรางวิจัย (เนื้อหา 
ความถูกตอง รูปแบบ การสงงาน
ตรงเวลา)* 
4. รายงานการวิจยัฉบับยอ(เนื้อหา 
ความถูกตอง รูปแบบ การสงงาน
ตรงเวลา) 
(ท่ีปรับแกแลวหลังจากสอบเสนอ
โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD) 
5. การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย                     
6. การเขียนบทคัดยอ (abstracts) 
ภาษาไทยและอังกฤษ* (ในรูป
เอกสารและpdf file 

 
 

10 
 
 

10 
 

 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ 

2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ 
การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงเวลา 

10 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 

50 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย 

10 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 



มคอ. 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. ธวัชชัยวรพงศธร. 2536. หลักการวิจัยท่ัวไปพรอมตัวอยางทางสาธารณสุขศาสตร.กรุงเทพมหานคร. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
2. พิ มพรรณ ศิลปสุ วรรณ และชู เกีย รติ วิ วัฒ น ว งศ เกษม . 2538. วิ ธี วิ จั ย ใน งานสาธารณ สุ ข . 

กรุงเทพมหานคร.วิฑูรการปก.  
3. พิพัฒนลักษมีจรัลกุล. 2542. กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร.เจริญการ

พิมพ.  
4. ยุทธไกยวรรณ. 2545. พ้ืนฐานการวิจัย (Basic of Research). พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร. สุรีริ

ยาสาสน. 
5. สุนทร  โสตถิพันธ . 2546. หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร . พิมพครั้ ง ท่ี  1 . 

กรุงเทพมหานคร. แอคทีฟพริ้นท. 
6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจยั. มปม. มปท. 

2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

    - 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สงัเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
         อาจารยท่ีปรึกษาประชุมวางแผนการใชหองปฏิบัติการรวมกัน และแจงใหนิสิตทราบ   
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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