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รายละเอียดของรายวิชา กบ 691 ปริญญานพินธร์ะดบัมหาบณัฑิต 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 691  ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 

PX 691  Master’s Thesis 

2. จํานวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกติ 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดปริญญานิพนธ ์

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา 

 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข  jirabhorn@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

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

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chadpsm@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 สาํหรับนิสติบัณฑติศึกษาช้ันปีที่ 2  
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพกายภาพบาํบัด สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่

ซับซ้อนโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชน และ

สงัคมโดยรวม (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

2. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา ออกแบบ และดาํเนินการวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางด้านที่

เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบัดหรือวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยผลงานวิจัยมีรูปแบบและวิธวิีจัยที่ถูกต้อง

และเป็นระบบ ภายใต้การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์(2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2) 

3. สามารถขยายองค์ความรู้ นาํเสนอ สื่อสาร อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ หรือ เผยแพร่

ผลงานวิชาการสูส่าธารณชนได้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม (3.5, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4) 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนเพ่ือให้นิสิตสามารถค้นคว้า วิจัย อย่างกว้างขวาง สร้างองค์

ความรู้ ที่ก่อให้เกดิคุณประโยชน์สาํคัญในการปฏบัิติทางวิชาชีพ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าและดาํเนินการวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์

สุขภาพ นาํเสนอโครงร่างการวิจัยและความก้าวหน้าของงานวิจัย ตลอดจนการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

ตามข้อเสนอโครงร่างการวิจัย และการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน โดยผลงานวิจัยมี

รูปแบบและวิธวิีจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ภายใต้การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั การสมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

- 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
90 ชม./ภาคการศึกษา 180 ชม. 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

นอกจากน้ี นิสิตยังสามารถรับคาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ตลอดภาคการศึกษา ทั้งการนัดพบ

เป็นการส่วนตัว และการปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียร์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมที่สาํคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาทางด้านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้จากการนําเสนอบทความวิจัย

ภายในรายวิชาน้ี และสามารถนาํไปปรับปรุงการดาํเนินการวิจัยของตนเอง  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 

1.  สามารถจัดการเกี่ยวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบําบดัและการวิจัย  โดยใชพ้ื้ นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย 
หลกัการทางสิทธิมนุษยชน สิทธิผูป่้วย สิทธิของผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั ดว้ย

ดุลยพนิจิอย่างมีเหตุผล 

2.  สามารถประมวลปัญหาทางดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเริ่มให้

เกิดการปรบัปรุงและแกไ้ข 

3.  สามารถสนบัสนุนให้ผูอื้่นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสงัคม 

4. มีความเป็นผูน้ําและสามารถส่งเสริมใหมี้การประพฤติตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม

ในทีทํ่างานและในชุมชน 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

2.  มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม และสามารถ

จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดาํรงตนและการปฏบัิติงาน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ระหว่างทาํปริญญานิพนธ ์

2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ 

3.  ประเมินจากกระบวนการในการทาํปริญญานิพนธ ์โดยคาํนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการ

วิจัย 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าพัฒนาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันล่าสุด

เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณาการและ

พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังน้ันมาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1. สามารถคน้ควา้ความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกตแ์ละพฒันา  

ขอ้สรุป ขอ้มูล ความรูเ้ชิงประจักษใ์นการรกัษาทางกายภาพบําบดัหรือการดูแลสุขภาพ

ประชาชนไดอ้ย่างมีเหตุผล 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฏีหลกัการและแนวคิดที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบําบดั

อย่างถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัที่เปลีย่นแปลงไป ใน

วิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้งทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 

4. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการบริหารจดัการการ

วิจยั 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา การสมัมนา หรือการวิจัย 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากโครงร่างงานปริญญานิพนธท์ี่ค้นคว้าและการนาํเสนอความก้าวหน้า 

2.  ประเมินจากปริญญานิพนธท์ี่ค้นคว้าและการนาํเสนอ  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง  

ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และนาํเสนออย่างมีอสิระทางวิชาการ  โดย

ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังน้ี  
1. สามารถวิเคราะหป์ระเด็น และปัญหาสําคญัโดยใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทท้างทฤษฎีและ

เทคนคิการแสวงหาความรูที้เ่กีย่วขอ้งกบัวิชาชีพไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

2. สามารถพฒันาแนวคิดริเริ่มและสรา้งสรรคเ์พือ่ตอบสนองประเด็นปัญหาดว้ยดุลยพินิจ

อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสงัเคราะหผ์ลงานวิจัยและทฤษฎีเพือ่พฒันาความรูค้วามเขา้ใจใหม่ที่สรา้งสรรค ์

โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศึ่กษาในขั้นสูง  

4. สามารถวางแผนและดําเนนิการโครงการวิจยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

5. สามารถขยายองคค์วามรูห้รือแนวปฏิบติัในวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ

บริบททางสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

3.2  วิธกีารสอน 

1.  ใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์ 

2.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  

3.  การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกบัสาขาวิชา

ที่มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

4.  มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงานปริญญา

นิพนธ ์

2.  ประเมินจากโครงร่างงานปริญญานิพนธท์ี่ค้นคว้าและการนาํเสนอ  

3.  ประเมินจากงานปริญญานิพนธท์ี่ค้นคว้าและการนาํเสนอ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นและความเป็นผูน้าํทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.  สามารถวางแผน วิเคราะห ์และแกปั้ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพทีมี่ความซบัซอ้นสูง           

โดยมีความรบัผดิชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  มีความสามารถในการปรบัตวัและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรค ์กบัผูร้บับริการ ผูร่้วมงาน  

และผูบ้งัคบับญัชา  
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4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างปริญญานิพนธ์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

การแสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความ

คิดเหน็ของบุคคลอื่น 
2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัระหว่างนิสติ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ การรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงร่างปริญญานิพนธ ์

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการอภิปรายบทความวิจัย 

รายงานความก้าวหน้าของโครงร่างปริญญานิพนธ ์

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะห ์คดักรอง วิพากษ ์สรุปและนํามาใชซ่ึ้งขอ้มูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ 

สรุปและเสนอแนะการแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวิชาชีพได ้

2. มีทักษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

เครือ่งมือทางงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถงึชุมชนทัว่ไป 

4. สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการนําเสนอผลงานทั้ งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

ผ่านทางสือ่ทีเ่หมาะสม 
 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อ online  

2. ใช้สถิติและโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสมกบัโครงร่างปริญญานิพนธ ์

3. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนาํเสนอผลงาน  
3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ลําดับ สัปดาห์ที่ แผนการจัดการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1 การทบทวนวรรณกรรม

2

การกําหนดคําถามวิจัย หัวข้อ กรอบแนวคิด 

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3 จัดทําร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ บทที่ 1-3

4 การเขียนขอจริยธรรมสําหรับการวิจัยในมนุษย์

5 ศึกษาและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

6 ทําการศึกษานําร่อง

7 เตรียมสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

8 สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

9 ส่งเอกสารเค้าโครงปริญญานิพนธ์

10 ดําเนินการวิจัย

11 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย

12 เขียน manuscript งานวิจัย เพื่อการเผยแพร่

13 เขียนเล่มปริญญานิพนธ์

14 เตรียมสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

15 สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

16 ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

 1-10

 8-15

 9-10

 14-16

 15-20

 18-30

 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย และ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธใ์ห้การแนะนาํ 

(formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 1.2, 

1.1, 1.3, 1.4 

 

- ความรับผิดชอบในหน้าที่

ระหว่างทาํปริญญานิพนธ ์  

ตลอดปี

การศึกษา 
10% 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมิน 

- ความสมํ่าเสมอในการเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

- การรายงานความก้าวหน้าโครง

ร่างปริญญานิพนธ ์

- กระบวนการในการทาํปริญญา

นิพนธ ์

2 ความรู้ 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

- โครงร่างงานปริญญานิพนธ ์

- การนาํเสนอความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธ ์

- การเขียน manuscript 

- การเขียนและสอบป้องกนั

ปริญญานิพนธ ์

ตลอดปี

การศึกษา 

 

35% 

3 

ทกัษะทางปัญญา 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

- การเขียนและนาํเสนอโครงร่าง

งานปริญญานิพนธ ์

- การนาํเสนอความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธ ์

- การเขียน manuscript 

- การเขียนและสอบป้องกนั

ปริญญานิพนธ ์

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

35% 

4 

ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 4.1, 4.2, 

4.3 

- การนาํเสนอความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธ ์

- การเขียน manuscript 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 

15-20 

10% 

5 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4  

- การนาํเสนอความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธ ์

- การวิเคราะห์และอภิปราย

ผลการวิจัย 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 

15-20 

10% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร์, โรเบิร์ท เอช., 

เฟลทเชอร์, ซูซานเน่ ดับบลิว., แวกเนอร์, เอด็เวิร์ด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

2. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสาํหรับการวิจัย 
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 ศิริชัย กาญจนวาส.ี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท.์, ดิเรก ศรีสโุข.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสอืแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจาํหน่าย], 2551.พิมพ์คร้ังที่ 5. 

3. เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

 สทิธิ์ ธรีสรณ์.กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

4. การวางแผนการทดลองเบ้ืองต้น : การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วย SPSS = Introduction to 

experimental desi 

 กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ นครปฐม, 2549. 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย 

 ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสอืมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(จัดจาํหน่าย), 2551.

พิมพ์คร้ังที่ 1. 

6. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาํหรับการบริหารและวิจัย 

 กลัยา วานิชย์บัญชา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 11. 

13. การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research 

 นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพ์คร้ังที่ 4. 

14. การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ = Qualitative research in health science 

 ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

15. ชีวสถิติสาํหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 อรุณ จริวฒันก์ลุ, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ภาควชิาชีวสถิติและประชากรศาสตร.์ 

 ขอนแกน่ : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 3 [ฉบับพิมพ์ซํา้] 

16. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย 

 ชูศรี วงศ์รัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจาํหน่าย], 2553.พิมพ์

คร้ังที่ 12. 

17. แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพ้ืนฐานและวิธกีาร = Experimental 

research design an 

  ชูศรี วงศ์รัตนะ., องอาจ นัยพัฒน์.[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

18. แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ 

 สทุติิ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สวุจิตตานนท.์กรุงเทพฯ : เปเปอร์เฮาส,์ 2553. 

19. วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics 

 มานพ คณะโต., มหาวทิยาลยัขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร ์ภาควชิาเวชศาสตรช์ุมชน. 

 ขอนแก่น : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์

คร้ังที่ 2. 

20. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย 

 เบญจา ยอดดาํเนิน-แอ็ตติกจ.์, กาญจนา ตัง้ชลทิพย.์ 
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 นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

21. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 สภุางค์ จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: สาํนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์คร้ังที่ 8, 

[แก้ไขเพ่ิมเติม] 

22. การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ = Qualitative research in health science 

 ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์คร้ังที่ 1. 

23. การสนทนากลุ่ม Fucus group discussion. 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีช่ัน, 2546. 

24. การออกแบบการวิจัย : วิธกีารเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธกีาร 

 องอาจ นัยพัฒน์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจาํหน่าย], 2552.

พิมพ์คร้ังที่ 1. 

 ชีวสถิติสาํหรับงานวิจัยทางการแพทย์จรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

   - 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 - 

    
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

-  การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการรายงานความก้าวหน้าของการทาํปริญญานิพนธ์โดย

คณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัย และตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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