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รายละเอียดของรายวิชา กภ 501 การวิจยัประยุกต ์ 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ501 การวิจยัประยุกต ์

PTX501 Applied research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อ.ดร. นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ช้ัน 6 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

mailto:chatcha@g.swu.ac.th
mailto:kanda@g.swu.ac.th
mailto:rumpa@g.swu.ac.th
mailto:nithinun@g.swu.ac.th


มคอ. 3 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  วิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัยโดยใช้หลักการทางวิชาการและจริยธรรมการวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม (1.1, 1.2, 2.1, 3.1,  4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.2  ตีความงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อวิจัยและวิธีการวิจัย (2.1, 3.1, 4.1-4.2, 

4.4, 5.2-5.4) 

1.3  เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวิจัยของตนเอง (2.1, 

3.1, 4.4, 5.2-5.4) 

1.4  ทบทวนวรรณกรรม และนาํเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวิจัยของตนเองได้ 

(2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.5  ต้ังคาํถามงานวิจัยและสร้างกรอบความคิดที่เกี่ยวกับแนวคิดวิจัยของตนเองโดยใช้หลักการทาง

วิชาการได้อย่างเหมาะสม (2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.6  นําเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงร่างงานวิจัยได้ (1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1-4.2, 4.4, 

5.2-5.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปรับปรุง พศ.2562 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 การสบืค้นข้อมูล การอ่านงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีและ

แนวคิดที่ได้จากการทบทวนงานวิจัย การต้ังคาํถามงานวิจัยหรือโจทย์วิจัยสู่การพัฒนางานวิจัยประยุกต์

และการสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

6 ชม. 16 ชม. 23 ชม. 45 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สปัดาห์ 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา  

  1. ตระหนกัรู ้จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั 

  2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอ้นรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานงึถงึผูอื้่น 

  3. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 

1.  การสัมมนาในประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการวิจัย  

2.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

3.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 

2.  ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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2. ความรู ้

2.1  ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีและ/หรือทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างลึกซ้ึง 

โดยสามารถคน้ควา้และอิงขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษที์ท่นัสมยั และเป็นระบบ 

2. ไม่ประเมิน 

3. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือใช้

ปฏบัิติในวิชาชีพ การวิจัย และการพัฒนางาน 

 2.2 วิธีการสอน 

1. การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย

นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน  

2. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเอกสารการสอน คู่มือการใช้งาน EndNote, Mendeley ร่วมกับการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนัทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

3. การสัมมนาในหลักการและรายละเอยีดของเน้ือหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโครงร่าง

งานวิจัย 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และ

แนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper) 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และประเมินจากการทาํบรรณานุกรรมในช้ินงานเอกสาร

เสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

3. ประเมินจากการนาํเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงร่างงานวิจัย และอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

 1.  สามารถวิเคราะหป์ระเด็น ปัญหาสําคญั โดยใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแท ้พฒันาแนวคิดริเริ่ม

สรา้งสรรค ์เพือ่แกปั้ญหาดว้ยงานวิจยัทางดา้นกายภาพบาํบดัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 2. ไม่ประเมิน 

  3. สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกบัการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

  4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือนาํไปสู่สขุภาพที่ดีของประชาชน 
3.2  วิธีการสอน 

 1.  การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย

นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน  
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  2.  ศึกษาด้วยตนเองผ่านเอกสารการสอน คู่มือการใช้งาน EndNote, Mendeley ร่วมกับการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนัทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

  3.  การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเน้ือหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโครงร่าง

งานวิจัย  

3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

โครงร่างงานวิจัย (concept paper) 

2. ประเมินจากการทาํบรรณานุกรรมในช้ินงานเอกสารเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอแนวคิดโครง

ร่างงานวิจัย และอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

  1.  มีความรับผิดชอบการดาํเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และ

ร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

  2. แสดงบทบาทการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสทิธภิาพในการทาํงานของกลุ่ม 

  3. สามารถปรับตัวต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏสิัมพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

  4. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 4.2  วิธีการสอน 

 1. การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย

นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน 

2. จัดการสัมมนา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3. จัดเวทกีารนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัยระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้นให้

เกดิการมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์ 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 

 1. ไม่ประเมิน  

 2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถประเมินความสาํเรจ็ของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

 3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือนาํเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสม 

 4. มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

5.2 วิธีการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยใช้ SWU moodle 

2. ให้นิสติสมัมนาและนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัยโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมาย 

2.  ประเมินจากหัวข้อที่ใช้ในการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วนัที่ 
เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์

 

สื่อที่ใชใ้น

การเรียน

การสอน 

จ 19 สค. 

62 

13.30-

16.00 
 0.5   2      

แนวคิดและหลักการทาํวิจัยเพ่ือ

พัฒนางาน 

ผศ.ดร.

ชัชฎา  
    

 SWU 

moodle, 

Google 

classroom, 

Skype, 

 สื่อโสต 

คอมพิวเตอ

ร์  

เอกสาร

ประกอบกา

รสอน  

 

  

  

  

  

  

จ 26 สค. 

62 

13.30-

16.00 
 0.5   2      หลักการตั้งคาํถามงานวิจัย 

ผศ.ดร.

ชัชฎา  
    

 

จ 2 ก.ย. 

62 

13.30-

15.30 
 2         การสบืค้นข้อมูลวิจัย  

ดร.

นิธนัินท ์ 
    

 

จ 9 กย. 

62 
13.30-

17.30 
  4        

โปรแกรมเกี่ยวกบัการจัดการ

บรรณานุกรม เช่น Endnote, 

Mendeley 

ดร.

นิธนัินท ์ 
    

 

จ 16 กย. 

62 

13.30-

16.30 
1   2       

หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย 

(critical appraisal) 

 รศ.ดร.

รัมภา 
    

 

จ 23 กย. 

62 

13.30-

16.30 

 3    หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย 

(critical appraisal) 

 รศ.ดร.

รัมภา 

   

จ 30 กย. 

62 

13.30-

15.30 

 2    หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย 

(critical appraisal) 

 รศ.ดร.

รัมภา 

   

จ 7 ตค. 13.30-    4      การอ่านงานวิจัยและตีความ
 รศ.ดร.
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วนัที่ 
เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์

 

สื่อที่ใชใ้น

การเรียน

การสอน 

62 17.30 งานวิจัย (critical reading) รัมภา   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

จ 14 ตค. 

62 

13.30-

16.30 

     ชดเชยวันสวรรคต ร.9     

จ 21 ตค. 

62 

13.30-

16.30 
    3     

การอ่านงานวิจัยและตีความ

งานวิจัย (critical reading) 

 รศ.ดร.

รัมภา 

   

จ 28 ตค. 

62 

13.30-

17.30 

1  3       หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.

กานดา 

     

จ 4 พย. 

62  

13.30-

17.30 

  4     หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.

กานดา 

     

จ 11 พย. 

62  

13.30-

15.30 

   2       ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกบั

งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.

กานดา 

     

จ 18 พย. 

62  

13.30-

17.30 

    4     ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกบั

งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.

กานดา 

    

จ 25 พย. 

62 

13.30-

16.30 

1          เทคนิคการนาํเสนอทางวิชาการ  รศ.ดร.

รัมภา 

     

จ  2 ธค.

62 

13.30-

15.30 

  2     การนาํเสนอแนวคดิโครงร่าง

งานวิจัย 1 

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

 รศ.ดร.

รัมภา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์

จ  9 ธค.

62 

13.30-

15.30 

  2     การนาํเสนอแนวคดิโครงร่าง

งานวิจัย 2 

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

 รศ.ดร.

รัมภา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์
 

* หมายเหตุ มี formative feedback ทุกครั้งหลงัการสมัมนา 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

หมายเหตุ  

2 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1.1) 

ด้านความรู้  (2.2) 

ด้านปัญญา (3.1, 3.3)   

ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.4) 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.1-

5.4) 

 

- สมัมนา อภิปราย และวิเคราะห์งานวิจัย 

- ปฏบัิติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

- รายงาน 

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
90% 

ส รุ ป ร ว ม สั ด ส่ ว น ก า ร

ประเมินผลการเรียนรู้ แต่

ละด้านของรายวิชาน้ีจาก

ทุกกจิกรรมที่มีดังน้ี 

1.คุณธรรม จริยธรรม 10 

% 

2. ด้านความรู้ 40% 

3.  

ด้านปัญญา 30% 

4. ด้านความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 10% 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10% 
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มคอ. 3 

3 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1.1) 

ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.2, 4.4) 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.1-

5.4) 

 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

  

 

การประเมินผลการเรียน :  

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (1.การสืบค้นข้อมูล (อ.นิธินันท์), 2. present concept paper              

(จากคณาจารย์)   10 %    

2. สั มม น าและรายงาน  Critical appraisal +critical reading (รวม ก าร ส่ งงาน ต รงเวล า)

 20% (จากอ.รัมภา) 

3. สัมมนาและรายงาน literature review + conceptual framework (รวมการส่งงานตรงเวลา) 

20% (จากอ.กานดา) 

4. นาํเสนอและรายงานแนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper)   50% ( จ า ก

คณาจารย์) 

         รวม     100 % 

      
เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

- นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาการตัดเกรด 

- เกณฑก์ารประเมิน: องิเกณฑ ์

≥ รอ้ยละ 80  A 

  75 – 79.9  B+ 

  70– 74.9  B 

  65 – 69.9  C+ 

  60 –64.9  C 

  ≤ รอ้ยละ 59.9  F 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 
3rded. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009. 

2. Wallace M, Wray A. Critical reading and writing for postgraduates. London, SAGE 
Publications, 2006. 

3. Clarke R, Croft P. Critical reading for the reflective practitioner: a guide for primary 
care. Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 1998. 
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4. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis. 
4th ed. New York, Churchill Livingstone, 2004. 

5. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993. 
6. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams & 

Wilkins, 1990. 
7. Domholdt E. Physical therapy research principles and applications. Philadelphia. W.B. 

Saunders Company, 1993. 
8. เอกสารตามคาํแนะนาํในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้อที่อาจารย์ประจาํหัวข้อเป็นผู้

แนะนาํ 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. http://www.casp-uk.net/ 

2. https://www.cosmin.nl/ 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์วารสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org/ 

 

   

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  ข้อเสนอแนะผ่านทางกลุ่มอเีมลล์ หรือกลุ่มไลน์  (line) ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาํเป็น

ช่องทางการสื่อสารกบันักศึกษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน (ใส่ตารางปรบัปรุง) 

- ไม่มี เน่ืองจากเป็นหลักสตูรใหม่ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน/Literature Review/concept 

paper และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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