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รายละเอียดของรายวิชา กภ 619 หวัขอ้คดัสรรเพือ่การวิจยั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 619 หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย     

PTX 619  Selected Topics for Research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

วชิาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ช้ัน 6 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

14 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  ทบทวนวรรณกรรม อ่านเชิงวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากการทบทวนได้ (2.2, 2.3, 5.1, 5.3) 
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1.2  ตั้งคําถามงานวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมหรือปัญหาจากงานประจําได้ (2.3, 3.4, 4.4, 

5.3) 

1.3  ปฏบัิติทกัษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพและผู้รู้ภมิู

ปัญญาท้องถิ่นได้ (2.3, 3.4, 4.4) 

1.4  จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมดาํเนินการวิจัยได้ (2.3, 3.3, 4.1) 

1.5  ออกแบบและวางแผนวิธกีารวิจัยได้ (2.2, 3.3, 4.4, 5.1) 

1.6  สามารถแสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหา สามารถประมวลปัญหา โดยใช้พ้ืนฐานของ

จริยธรรมการวิจัย อย่างมีเหตุผล (1.1, 4.1) 

*วงเลบ็ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ตามหลักสตูรปรับปรุง 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 การปฏบัิติทกัษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพและผู้รู้

ภมิูปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมดาํเนินการวิจัย  

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 0 ชม. 

 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ 21 ชม.  

สมัมนาเสริมปฏบัิติ 9 

ชม./ภาคการศึกษา 

8 ชม./ภาคการศึกษา 

 

  3.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง  

 

  
รายวิชา 

ดานท่ี ๑ 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ดานท่ี ๒ 
ความรู 

ดานท่ี ๓ ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี ๔ ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี ๕ ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กภ ๖๑๙ หัวขอคัดสรรเพ่ือ
การวิจัย  
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4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1. ตระหนกัรูจ้ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั 

 2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง) 

 3. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  สอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 
2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่โครงงาน และกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนักบัอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.  ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถค้นคว้าและองิข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทนัสมัย และเป็นระบบ (ความรับผิดชอบรอง) 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวน การวิจยั การออกแบบการวิจัย และการบริหารจดัการการ

วิจยั และตระหนกัถงึผลกระทบของผลงานวิจยัทีมี่ต่อองคค์วามรูใ้นสาขาวิชา 

 3. มีความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชศ้าสตรที์่เกีย่วขอ้ง และเขา้ใจการพฒันาความรูใ้หม่ เพือ่ใช้

ปฏิบติัในวิชาชีพ การวิจยั และการพฒันางาน 

2.2  วิธกีารสอน  

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้หัวข้อปัญหา หรือการวิจัย  

2.  ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การฝึกอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ 

ตลอดจนการนาํเสนอประเดน็ที่ผู้เรียนสนใจร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นาํเสนอ  

2.  ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การประยุกต์

และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในช้ินงาน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 1. ไม่ประเมิน 

 2. ไม่ประเมิน 

 3. สามารถวางแผนและดําเนนิการโครงการวิจยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรูใ้นศาสตร์ทางกายภาพบําบดัและศาสตร์ที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่นาํไปสู่สุขภาพทีดี่ของประชาชน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกบัการสมัมนา โดยให้นิสตินาํเสนอความรู้ทาง

วิชาการที่เกี่ยวกบังานวิจัยและมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกบังานวิจัย 

4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา และผลงานของนิสติ  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีความรบัผดิชอบการดําเนนิงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรบัการเรียนรูข้องตนเอง 

และร่วมมือกบัผูอื้่นอย่างเต็มทีใ่นการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถปรับตัวต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น (ความ

รับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมให้มีการอภิปรายการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก 

ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
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3.  ประเมินจากรายงานของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. มีทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การศึกษาวิจยัและประกอบวิชาชีพ 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสาํเรจ็ของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ วิเคราะห ์ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจดัการขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีเพือ่นาํเสนอผ่านสือ่ทีเ่หมาะสม 

4. ไม่ประเมิน 

 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้นิสิตนาํเสนองานวิจัย โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

2.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

 

คร
ั้งที่

 

วันเดือนป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารย หมายเหตุ 

1 อ. 7 ม.ค. 63 8.30-10.30       
Active learning: 
แนะแนวการเรียนการ
สอน 

อ.จิราภรณ 

แนะนําการ
เรียนรายวิชา
แบบ online 
เก่ียวกับวิธีการ
เรียน การสง
งาน และการ
เก็บคะแนน  

2 อ. 14 ม.ค. 63 8.30-11.30   3   ตั้งคําถามงานวิจัย 
อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online 
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มคอ. 3 

คร
ั้งที่

 
วันเดือนป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารย หมายเหตุ 

3 อ. 21 ม.ค. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 1 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

4 อ. 28 ม.ค. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 2 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

5 อ. 4 ก.พ. 63 8.30-10.30     2 
สัมมนา: นําเสนอท่ีมา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงท่ี 1 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา 
คนควา แลว
นําไปปรบัปรุง 
/ ตอยอด  

6 อ. 11 ก.พ. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 3 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

7 อ. 18 ก.พ. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 4 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
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คร
ั้งที่

 
วันเดือนป เวลา 

บร
รย
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ท่ีทบทวน 

8 อ. 25 ก.พ. 63 8.30-10.30     2 
สัมมนา: นําเสนอท่ีมา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงท่ี 2 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา 
คนควา แลว
นําไปปรบัปรุง 
/ ตอยอด  

9 อ. 3 มี.ค. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 5 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

10 อ. 10 มี.ค. 63 8.30-10.30   2   

ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (ท่ีมาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 6 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

11 อ. 17 มี.ค. 63 8.30-11.30     3 
สัมมนา: นําเสนอท่ีมา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงท่ี 3 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา 
คนควา แลว
นําไปปรับปรุง 
/ ตอยอด  

12 อ. 24 มี.ค. 63 8.30-10.30   2   
การเขียน 
conceptual 
framework 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
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ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

13 อ. 31 มี.ค. 63 8.30-10.30       
Active learning: 
conceptual 
framework 

    

14 อ. 7 เม.ย. 63 8.30-10.30   2   

สรุปท่ีมาและ
ความสําคัญเพ่ือเขียน 
conceptual 
framework ครั้งท่ี 1 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

15 อ. 21 เม.ย. 63 8.30-10.30       
Active learning: 
conceptual 
framework 

    

16 อ. 28 เม.ย. 63 8.30-10.30   2   

สรุปท่ีมาและ
ความสําคัญเพ่ือเขียน 
conceptual 
framework ครั้งท่ี 2 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ปรึกษาผาน
ชองทาง 
online และ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ท่ีทบทวน 

17 อ. 5 พ.ค. 63 8.30-10.30       
Active learning: 
conceptual 
framework 

    

18 อ. 12 พ.ค. 63 8.30-10.30     2 
สัมมนา: conceptual 
framework 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

นิสิตนําเสนอ
ผลงาน และ
อภิปราย
รวมกับ
อาจารยท่ี
ปรึกษา (เก็บ
คะแนนชิ้นงาน 
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คร
ั้งที่

 
วันเดือนป เวลา 
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ปฏ
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 ิ

สัม
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า 
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conceptual 
framework 
ตามแบบ
ประเมิน) 

เวลารวม 0 21 9       
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มคอ. 3 

หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เนต สื่อการสอน

ออนไลน์ผ่าน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

อาจารย์ผู้สอนมีการให้คําแนะนา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่าง

สมํ่าเสมอ และประกาศคะแนนทุกคร่ึงภาคการศึกษา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

1-3 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 (1.2) 

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม 

และจริยธรรมการวิจัยในงานที่ได้รับ

มอบหมายจากการสมัมนา  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

1-3 
ความรู้ 

2.2, 2.3 (2.1) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงาน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

35% 

1-3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.3, 3.4 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงาน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

40% 

1-3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.4 (4.3) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1-3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1, 5.3 (5.2)  

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงาน 

- การสร้างการนาํเสนอ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 
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มคอ. 3 

การประเมินผลการเรียน :  

 กจิกรรมที่ 1 ส่งรายงานคาํถามงานวิจัยความสาํคัญและที่มา    60% 

(บทที่ 1 ใน thesis: introduction) 

 กจิกรรมที่ 2 ส่งช้ินงาน conceptual framework     20% 

กจิกรรมที่ 3 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    20% 

 

    รวม      100 % 

      

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : 

นิสติต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธพิิจารณาตัดสนิตามเกณฑก์ารประเมิน 

ตัดองิเกณฑ์ 

ปฏบัิติมากกว่าหรือเทา่ 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 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารตามคาํแนะนาํในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้อที่อาจารย์ประจาํหัวข้อเป็นผู้แนะนาํ 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

2. https://www.sciencedirect.com/ 

3. https://www.scopus.com/ 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  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/ 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

-  จากข้อเสนอแนะจากนิสติโดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

และ มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิด

การเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสมัมนา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาคร้ังสุดท้ายของนิสิตแต่ละ

บุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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