มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 619 หัวข้อคัดสรรเพือ่ การวิจยั
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 619 หัวข้ อคัดสรรเพื่อการวิจัย
PTX 619 Selected Topics for Research
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
วิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 มิถุนายน พ.ศ.2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1.1 ทบทวนวรรณกรรม อ่านเชิงวิเคราะห์ และสรุปข้ อมูลจากการทบทวนได้ (2.2, 2.3, 5.1, 5.3)
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1.2 ตั้งคําถามงานวิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมหรื อ ปั ญ หาจากงานประจําได้ (2.3, 3.4, 4.4,
5.3)
1.3 ปฏิบัติทกั ษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและผู้ร้ ูภมู ิ
ปัญญาท้ องถิ่นได้ (2.3, 3.4, 4.4)
1.4 จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมดําเนินการวิจัยได้ (2.3, 3.3, 4.1)
1.5 ออกแบบและวางแผนวิธกี ารวิจัยได้ (2.2, 3.3, 4.4, 5.1)
1.6 สามารถแสดงออกถึ งการจั ดการเกี่ ยวกั บ ปั ญ หา สามารถประมวลปั ญ หา โดยใช้ พ้ ื นฐานของ
จริยธรรมการวิจัย อย่างมีเหตุผล (1.1, 4.1)
*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ตามหลักสูตรปรับปรุง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติทกั ษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและผู้ร้ ู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมดําเนินการวิจัย
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 0 ชม.

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ปฏิบัติ 21 ชม.

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

8 ชม./ภาคการศึกษา

สัมมนาเสริมปฏิบัติ 9
ชม./ภาคการศึกษา

3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ ๑
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
กภ ๖๑๙ หัวขอคัดสรรเพื่อ
การวิจัย

๑

๒





ดานที่ ๒
ความรู

๓

๑

๒

๓
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ดานที่ ๓ ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ ๔ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๑

๒

๓

๔

๑







๒

๓

ดานที่ ๕ ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔ ๑ ๒ ๓ ๔
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ตระหนักรูจ้ ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั
2. สามารถประมวลปั ญหา และจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้ อนรวมทั้งปั ญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันกับอาจารย์ท่ปี รึกษา
3. ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในทฤษฎี แ ละ/หรื อ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด อย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดย
สามารถค้ นคว้ าและอิงข้ อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ที นั สมัย และเป็ นระบบ (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวน การวิจยั การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ
วิจยั และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ทีม่ ีต่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชา
3. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง และเข้าใจการพัฒนาความรูใ้ หม่ เพือ่ ใช้
ปฏิบตั ิในวิชาชีพ การวิจยั และการพัฒนางาน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้ หัวข้ อปัญหา หรือการวิจัย
2. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน การฝึ กอภิปราย การค้ นคว้ า การวิเคราะห์
ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผ้ ูเรียนสนใจร่วมกับอาจารย์ท่ปี รึกษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นาํ เสนอ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในชิ้นงาน
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
4. สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ง านวิ จั ย องค์ค วามรู ใ้ นศาสตร์ท างกายภาพบํ า บัด และศาสตร์ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ นําไปสู่สุขภาพทีด่ ีของประชาชน
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน ร่วมกับการสัมมนา โดยให้ นิสติ นําเสนอความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงานของนิสติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูข้ องตนเอง
และร่วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถปรับตัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้อ่นื (ความ
รับผิดชอบรอง)
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ด กิ จ กรรมให้ มี ก ารอภิ ป รายการทบทวนวรรณกรรม เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การแสดงออก
ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. ประเมินจากรายงานของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่ การศึกษาวิจยั และประกอบวิชาชีพ
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่ม
บุคคลต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสือ่ ทีเ่ หมาะสม
4. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสิตนําเสนองานวิจัย โดยใช้ เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

อ. 7 ม.ค. 63

8.30-10.30

2

อ. 14 ม.ค. 63

8.30-11.30
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3

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน

หัวขอ

อาจารย

หมายเหตุ

แนะนําการ
เรียนรายวิชา
แบบ online
Active learning:
แนะแนวการเรียนการ อ.จิราภรณ เกี่ยวกับวิธีการ
เรียน การสง
สอน
งาน และการ
เก็บคะแนน
ปรึกษาผาน
อาจารยที่
ตั้งคําถามงานวิจัย
ชองทาง
ปรึกษา
online
หน้า 5

3

4

5

6

7

อ. 21 ม.ค. 63

อ. 28 ม.ค. 63

อ. 4 ก.พ. 63

อ. 11 ก.พ. 63

อ. 18 ก.พ. 63

8.30-10.30

8.30-10.30

8.30-10.30
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หัวขอ

อาจารย

หมายเหตุ

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 1

อาจารยที่
ปรึกษา

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 2

อาจารยที่
ปรึกษา

สัมมนา: นําเสนอที่มา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงที่ 1

อาจารยที่
ปรึกษา

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 3

อาจารยที่
ปรึกษา

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 4

อาจารยที่
ปรึกษา

8.30-10.30

8.30-10.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

2

ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน
ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน
นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา
คนควา แลว
นําไปปรับปรุง
/ ตอยอด
ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน
ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา

หน้า 6

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ

อาจารย

หมายเหตุ
ที่ทบทวน

8

9

10

11

12

อ. 25 ก.พ. 63

อ. 3 มี.ค. 63

อ. 10 มี.ค. 63

อ. 17 มี.ค. 63

อ. 24 มี.ค. 63

8.30-10.30

8.30-10.30

8.30-10.30

2

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 5

2

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (ที่มาและ
ความสําคัญของ
งานวิจัย) 6

8.30-11.30

8.30-10.30
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สัมมนา: นําเสนอที่มา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงที่ 2

3

2

นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา
อาจารยที่
คนควา แลว
ปรึกษา
นําไปปรับปรุง
/ ตอยอด
ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่ อาจารยที่
ปรึกษา ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน
ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่ อาจารยที่
ปรึกษา ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน

สัมมนา: นําเสนอที่มา
และความสําคัญของ
งานวิจัย ชวงที่ 3

นิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษา
อาจารยที่
คนควา แลว
ปรึกษา
นําไปปรับปรุง
/ ตอยอด

การเขียน
conceptual
framework

ปรึกษาผาน
อาจารยที่ ชองทาง
ปรึกษา online และ
อาจารยที่
หน้า 7

13

14

15

16

17

18

อ. 31 มี.ค. 63

อ. 7 เม.ย. 63

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

Active learning:
conceptual
framework

8.30-10.30

8.30-10.30

สรุปที่มาและ
ความสําคัญเพื่อเขียน
conceptual
framework ครั้งที่ 1

2

Active learning:
conceptual
framework

อ. 21 เม.ย. 63 8.30-10.30

อ. 28 เม.ย. 63 8.30-10.30

อ. 5 พ.ค. 63

อ. 12 พ.ค. 63

สรุปที่มาและ
ความสําคัญเพื่อเขียน
conceptual
framework ครั้งที่ 2

2

Active learning:
conceptual
framework

8.30-10.30

8.30-10.30
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หัวขอ

2

สัมมนา: conceptual
framework

อาจารย

หมายเหตุ
ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน

ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่ อาจารยที่
ปรึกษา ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน

ปรึกษาผาน
ชองทาง
online และ
อาจารยที่ อาจารยที่
ปรึกษา ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
ตลอดชวงเวลา
ที่ทบทวน

นิสิตนําเสนอ
ผลงาน และ
อภิปราย
อาจารยที่
รวมกับ
ปรึกษา
อาจารยที่
ปรึกษา (เก็บ
คะแนนชิ้นงาน
หน้า 8

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันเดือนป

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ

อาจารย

หมายเหตุ
conceptual
framework
ตามแบบ
ประเมิน)

เวลารวม

0

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21

9

หน้า 9

มคอ. 3

หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบด้ วย คอมพิ วเตอร์ เอกสารประกอบการสอน อินเตอร์เนต สื่อการสอน
ออนไลน์ผ่าน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
อาจารย์ ผ้ ู สอนมี การให้ คําแนะนา (formative feedback) เพื่ อการพั ฒนาแก่นิ สิตเป็ นระยะอย่ าง
สมํ่าเสมอ และประกาศคะแนนทุกครึ่งภาคการศึกษา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน*

1-3

คุณธรรมจริยธรรม
1.1 (1.2)

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้ องกับจริยธรรม
และจริยธรรมการวิจัยในงานที่ได้ รับ
มอบหมายจากการสัมมนา

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

5%

1-3

ความรู้
2.2, 2.3 (2.1)

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงาน

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

35%

1-3

ทักษะทางปัญญา
3.3, 3.4

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงาน

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

40%

1-3

1-3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1, 4.4 (4.3)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1, 5.3 (5.2)

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงาน
- การสร้ างการนําเสนอ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

10%

หน้า 10

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียน :
กิจกรรมที่ 1 ส่งรายงานคําถามงานวิจัยความสําคัญและที่มา
(บทที่ 1 ใน thesis: introduction)
กิจกรรมที่ 2 ส่งชิ้นงาน conceptual framework
กิจกรรมที่ 3 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
รวม

60%
20%
20%
100 %

เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด :
นิสติ ต้ องมีเวลาเข้ าเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน
ตัดอิงเกณฑ์
ปฏิบัติมากกว่าหรือเท่า 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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้ อที่อาจารย์ประจําหัวข้ อเป็ นผู้แนะนํา
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. https://www.sciencedirect.com/
3. https://www.scopus.com/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 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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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- จากข้ อเสนอแนะจากนิสติ โดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผ้ ูประสานงานวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําให้ เกิด
การเรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกํา หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น การสั ม มนา/รายงาน การนํา เสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัมมนา
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้ คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้ งสุดท้ ายของนิสิตแต่ละ
บุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธีการสัมมนา การ
ค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง และรู ป แบบของจัด การเรี ยนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมิ น การสอนของตนเอง มาจั ดเทียบเคียงกับ ข้ อ คิดเห็น ของนิ สิต เพื่ อ พั ฒ นา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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