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รายละเอียดของรายวิชา กภ 601 สมัมนาการวิจยัทางกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ601 สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด 

PTX601  Seminar in Physical Therapy Research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

Professor Marco Pang marco.pang@polyu.edu.hk อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียน 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ช้ัน 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 มิถุนายน พ.ศ.2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1. สามารถประเมินคุณค่าของผลงานวิจัย (Research Appraisal) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ทางกายภาพบาํบัดและสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติได้ (1.1,2.1,3.1,4.1,4.3,4.4) 

2. วิเคราะห์ วิพากษ์ หัวข้อ และประเด็นปัญหา ที่ได้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่อยู่ในความ

สนใจ รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุป คัดกรอง และบูรณาการ ข้อมูล องค์

ค ว าม รู้  เ พ่ื อ นํ าม า ใ ช้ เป็ น แ น วท า งใน ก ารอ อ ก แ บ บ งาน วิ จั ย ข อ งต น เอ งไ ด้ 

(2.1,3.1,4.1,4.3,4.4) 

3. นาํเสนอ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแสดงออกถึงความสามารถในการ

สื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพได้ (4.4,5.2,5.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนการใช้ทกัษะ

ภาษาอังกฤษมากข้ึน และเพ่ิมการเรียนการสอนและการประเมินความสามารถในการแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็เป็นภาษาองักฤษ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การสัมมนาเทคนิคใหม่ ในการวิจัยทางกายภาพบําบัด เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคสร้าง

และพัฒนาเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล เทคนิคการสงัเคราะห์ วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

0 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนา/อภิปราย        

30 ชม./ภาคการศึกษา 
 2 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง  

 

  

รายวิชา 

ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ 

ความรู้ 

ด้านที่ ๓ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ ๔ ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ด้านที่ ๕ ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ 

ทกัษะการ

ปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 
และความ

รับผิดชอบ 

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

กภ ๖๐๑                       

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเฉพาะรา 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 

1.2  วิธีการสอน 

1.  การสัมมนาในประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการวิจัย  

2.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอในหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 

มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างลึกซ้ึง โดยสามารถ

ค้นคว้าและองิข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทนัสมัยและเป็นระบบ 
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2.2  วิธีการสอน 

1.  การสัมมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบาํบัดที่เช◌ื◌่อมโยงกบัการ

ดาํเนินการวิจัย 

2.  การมอบหมายงานมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

2.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

สามารถวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาสําคัญ โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่างเหมาะสม  

3.2  วิธีการสอน 

1.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  

2.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี

ความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4.  มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

     

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเองและ

ร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

2. สามารถปรับตัวต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏสิัมพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 
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3. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 

1. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถประเมินความสาํเรจ็ของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือนาํเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website 

2.  มุ่งเน้นนาํเสนอข้อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ค
รั้ง

ที ่

วนั
ที

 ่

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย ์

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

1 
5 สค 60 

14.00-

15.00 
1   

Introduction to Scientific 

Appraisal 
 

รศ.รัมภา 

 
601 

2 

15 สค 60 

9.00-

12.00   3 
Selected topic in Physical 

Therapy 1 

Prof. 

Marco 

Pang 

 

 
601 

3 

15 สค 60 

13.00-

16.00   3 
Selected topic in Physical 

Therapy 2 

Prof. 

Marco 

Pang 

 601 

4 

16 สค 60 

9.00-

12.00   3 
Scientific Critical Appraisal 

1 

Prof. 

Marco 

Pang 

 
412 

องครักษ์ 

5 
24 สค 60 

9.00-

12.00 
  3 

Scientific presentation 

technique 
 

รศ.รัมภา 

 
601 

6 

25 สค 60 

8.30-

12.30  4  Scientific presentation 1 

Prof. 

Marco 

Pang 

รศ.รัมภา 
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  รวม 1 8 21     

หมายเหตุ สื่อการสอน ได้แก ่เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์  

• คณาจารย์ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะๆอย่างสมํ่าเสมอ 

เช่น ทุกคร้ังหลังจากที่นิสตินาํเสนอผลงาน (presentation) หรือนาํเสนอการคิดวิเคราะห์ (critical 

appraisal) 
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มคอ. 3 

การประเมินผล 

การสมัมนา 60% 

Selected topic in Physical Therapy 1   10% 

Selected topic in Physical Therapy 2   10% 

Scientific Critical Appraisal 1    10% 

Scientific Critical Appraisal 2    10% 

Scientific Critical Appraisal 3    10% 

Scientific Critical Appraisal 4    10% 

 

ปฏิบติัการ 40% 

Scientific Presentation 1    10% 

Scientific Presentation 2    30% 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- - - 

2 

1.1, (10%) 

2.1, (30%) 

 3.1, (35%) 

4.1, 4.3, 4.4 (5%) 

5.2, 5.3 (10%) 

การสมัมนา 

การค้นคว้าอสิระ 

การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

รายงานรายบุคคล 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
90% 

3 
4.1, 4.3, 4.4 (5%) 

5.2, 5.3 (5%) 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 
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มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.  Elwood, J.M., 1998. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials, Vol., 

Oxford University Press, Oxford ; New York. 

2 .  Hurley, W.L., Denegar, C.R., Hertel, J., Research methods : a framework for evidence-

based clinical practice, Vol., Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 

MD. 

3.  Young, J.M., Solomon, M.J., 2009. How to critically appraise an article. Nat Clin Pract 

Gastroenterol Hepatol. 6, 82-91. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

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

2.  SWU course web (A-tutor): Seminar 701  

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

    

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน  

-  การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป                                                                                              

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การทวนสอบโดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอนและนิสติ  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 

     พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบั

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-    ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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