มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 701 สัมมนาสําหรับงานวิจยั ทางคลินิก
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 701 สัมมนาสําหรับงานวิจยั ทางคลินกิ
PTX701 Seminar for Clinical Research
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุล
chatcha@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
kanda@g.swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
อ.ดร. นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 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
ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ สามารถ

1.1 วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ บ ทความงานวิ จั ยโดยใช้ ห ลั ก การทางวิ ชาการและจริ ยธรรมการวิ จั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4)
1.2 ตีความงานวิจัยเพื่ อเป็ นแนวทางในการกําหนดหัวข้ อวิจัยและวิธีการวิจัย (2.1, 3.1, 4.1-4.2,
4.4, 5.2-5.4)
1.3 เสนอทฤษฎี หรื อแนวคิดที่ได้ จากการทบทวนงานวิ จัยที่เกี่ยวข้ องกับโครงร่ างงานวิจัยได้ (2.1,
3.1, 4.4, 5.2-5.4)
1.4 ทบทวนวรรณกรรม และนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโครงร่างงานวิจัยได้ (2.1,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4)
1.5 ตั้งคําถามงานวิจัย และสร้ างกรอบความคิดโดยใช้ หลักการทางวิชาการได้ อย่างเหมาะสม (2.1,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4)
1.6 วางแผนการดําเนินงานวิจัยและนําเสนอโครงร่างงานวิจัยได้ อย่างเหมาะสม (1.1, 2.1, 3.1, 3.3,
4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปรับปรุง พศ.2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

การสัมมนาที่เน้ นการตีความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การศึ กษาทฤษฎีและแนวคิดที่ได้
จากการทบทวนงานวิจัย การตั้งคําถามงานวิจัยหรือโจทย์วิจัยสู่การสร้ างงานวิจัยทางคลินิก หลักการเขียน
ขอทุนวิจัย รวมถึงทักษะการสื่อสารทางวิชาการที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

7 ชม.

16 ชม.

37 ชม.

75 ชม./ภาคการศึกษา
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๑

๒





๓. ทักษะทาง
ปั ญญา

๒. ความรู ้

๓

๑

๒





๓

๑

๒





๓

๔. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๑

๒

๓







๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓





๔

๕


4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1. ชี้ให้ เห็นข้ อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้ วยดุลยพินิจทางคุณธรรม
2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้ อนรวมทั้งปัญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ
3. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการวิจัย
2. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
3. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอแนวคิดวิจัยและโครงร่างงานวิจัย
2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
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2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
1. สร้ างองค์ความรู้หรื อนวั ตกรรมอันก่อให้ เกิดคุ ณประโยชน์ ท่ีสาํ คัญในการปฏิบัติทางวิชาชี พ
หรือต่อสังคม
2. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ และให้ คาํ แนะนําแก่ผ้ ูอ่นื ได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. การมอบหมายงานโดยให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดย
2. นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน
3. ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองผ่ า นเอกสารการสอน คู่ มื อ การใช้ ง าน EndNote, Mendeley ร่ ว มกั บ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทาง discussion board ในระบบ SWU moodle
4. การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเนื้อหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพั ฒนาโครงร่ าง
งานวิจัย
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากรายงานการวิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ บ ทความงานวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม และ
แนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper)
2. สังเกตการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และประเมินจากการทําบรรณานุ กรรมในชิ้นงานเอกสารเสนอ
แนวคิดโครงร่างงานวิจัย
3. ประเมินจากการนําเสนอแนวคิดงานวิจัยเพื่ อพั ฒนาโครงร่ างงานวิจัย และอภิปรายร่ วมกันใน
ชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
1. สามารถพั ฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ ไข และจัดการปั ญหาด้ วยการวิจัยขั้นสูงเพื่ อสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่
2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
3. ไม่ประเมิน
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3.2 วิธีการสอน
1. การมอบหมายงานโดยให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน
2. ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองผ่ า นเอกสารการสอน คู่ มื อ การใช้ งาน EndNote, Mendeley ร่ ว มกั บ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทาง discussion board ในระบบ SWU moodle
3. การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเนื้อหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโครงร่ าง
งานวิจัย
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และ
แนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper)
2. ประเมินจากการทําบรรณานุกรรมในชิ้นงานเอกสารเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอแนวคิดโครง
ร่างงานวิจัย และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผู้นาํ ที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้ างสรรค์
3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้ สมั ฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1. การมอบหมายงานโดยให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน
2. จัดการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้ เรี ยนและผู้ สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดเวทีการนําเสนอแนวคิดโครงร่ างงานวิจัยระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา เพื่ อกระตุ้น
ให้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคล
ต่างๆ
3. นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเทคโนโลยีท่เี หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
4. ไม่ประเมิน
5. มี ทั ก ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยใช้ SWU moodle
2. ให้ นิสติ สัมมนาและนําเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัยโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมาย
2. ประเมินจากหัวข้ อที่ใช้ ในการสัมมนา
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

ศ 16 สค. 62
ศ 23 สค. 62
ศ 30 สค. 62
ศ 6 กย. 62
ศ 13 กย. 62
ศ 20 กย. 62

9.0011.30
9.0011.30
9.0011.00

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

หัวข้อ

0.5

2

แนวคิดและหลักการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน

0.5

2

หลักการตั้งคําถามงานวิจัย

2

8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30

ปฏิบตั ิ

วันที่

เวลา

บรรยาย

1. แผนการสอน

การสืบค้ นข้ อมูลวิจัย
4

1

3
4

โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการ
บรรณานุกรม เช่ น Endnote,
Mendeley
หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย
(critical appraisal)
หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย
(critical appraisal)
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สื่อที่ใช้ใน
การเรียน
การสอน

อาจารย์

ผศ.ดร.
ชัชฎา
ผศ.ดร.
ชัชฎา
ดร.
นิธนิ ันท์

SWU
moodle,
Google
classroom,
Skype,
สื่อโสต
คอมพิวเตอ
ร์
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน

ดร.
นิธนิ ันท์
รศ.ดร.
รัมภา
รศ.ดร.
รัมภา
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ศ 27 กย. 62

8.3012.30

ศ 4 ตค. 62

9.0012.00
8.3012.30
8.3012.30
9.0011.00

ศ 11 ตค. 62
ศ 18 ตค. 62
ศ 25 ตค. 62
ศ 1 พย. 62

8.3012.30

ศ 8 พย. 62

9.0010.00
8.3012.30
8.3012.30

ศ 15 พย. 62
ศ 22 พย. 62

ศ 29 พย. 62
ศ 6 ธค. 62
พฤ 12 ธค. 62

8.3012.30
9.0012.00
8.3012.30

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

วันที่

เวลา

บรรยาย

มคอ. 3

4

การอ่านงานวิจัยและตีความ
งานวิจัย (critical reading) โดย
สื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
การอ่านงานวิจัยและตีความ
งานวิจัย (critical reading)
หลักการทบทวนวรรณกรรม

3
1

3
4

หลักการทบทวนวรรณกรรม

4

ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
งานวิจัย (Conceptual
framework)
ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
งานวิจัย (Conceptual
framework)
เทคนิคการนําเสนอทางวิชาการ

2

1

1

หัวข้อ

4

การนําเสนอแนวคิดวิจัย

4

literature review presentation 1:
research rationale, research
question, conceptual framework

4

literature review presentation 2:
research design, methodology
เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย
ทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัย
proposal presentation สื่อสาร
ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

2
4

สื่อที่ใช้ใน
การเรียน
การสอน

อาจารย์

รศ.ดร.
รัมภา
รศ.ดร.
รัมภา
ผศ.ดร.
กานดา
ผศ.ดร.
กานดา
ผศ.ดร.
กานดา
ผศ.ดร.
กานดา
รศ.ดร.
รัมภา
ผศ.ดร.
ชัชฎา
ผศ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร.
รัมภา
ผศ.ดร.
กานดา

ผศ.ดร.
กานดา
ดร.
นิธนิ ันท์

ดร.
นิธนิ ันท์

ผศ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร.
รัมภา

ผศ.ดร.
กานดา

ดร.
นิธนิ ันท์

ผศ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร.
รัมภา

ผศ.ดร.
กานดา

ดร.
นิธนิ ันท์

* หมายเหตุ มี formative feedback ทุกครั้งหลังการสัมมนา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน
- สัมมนา อภิปราย และวิเคราะห์งานวิจัย

2

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ด้ านความรู้ (2.2)
ด้ านปัญญา (3.1, 3.3)
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(4.4)
ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

- ปฏิบัต/ิ การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
- รายงาน
- การส่งงานตามที่มอบหมาย
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ตลอดภาค
การศึกษา

90%

หมายเหตุ
สรุ ป รวม สั ด ส่ วน ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้แต่
ละด้ านของรายวิชานี้จาก
ทุกกิจกรรมที่มีดังนี้
1.คุณธรรม จริยธรรม
10 %
2. ด้ านความรู้ 40%
3.
ด้ านปั ญญา 30%

หน้า 7

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(5.1-5.4)

3

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1.1)
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(4.2, 4.4)
ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1-5.4)

หมายเหตุ

สัดส่วนของ
การประเมิน

4. ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 10%
5. ด้ านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 10%

การมีส่วนร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
ตลอดภาค
การศึกษา

10%

การประเมินผลการเรียน :
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (1.การสืบค้ นข้ อมูล (อ.นิธนิ ันท์), 2. present proposal (จากคณาจารย์) 10 %
2. สัมมนาและรายงาน Critical appraisal +critical reading (รวมการส่งงานตรงเวลา) 20% (จากอ.รัมภา)
3. สัมมนาและรายงาน literature review + conceptual framework (รวมการส่งงานตรงเวลา) 20% (จากอ.กานดา)
4. นําเสนอและชิ้นงานแนวคิดวิจัย (concept paper) 10% (จากคณาจารย์)
5. นําเสนอและชิ้นงานการทบทวนวรรณกรรม 1 (research rationale, research question, conceptual framework)
10%(จากคณาจารย์)
6. นําเสนอและชิ้นงานการทบทวนวรรณกรรม 2 (research design, methodology) 10%(จากคณาจารย์)
7. นําเสนอและชิ้นงานโครงร่างงานวิจัย20%(จากคณาจารย์)
รวม
100 %
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
- นิสติ ต้ องเข้ าเรียนอย่างน้ อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาการตัดเกรด
- เกณฑ์การประเมิน: อิงเกณฑ์
≥ ร้อยละ 80
A
75 – 79.9
B+
70– 74.9
B
65 – 69.9
C+
60 –64.9
C
≤ ร้อยละ 59.9
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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.
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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้ อที่อาจารย์ประจําหัวข้ อเป็ นผู้
แนะนํา
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. http://www.casp-uk.net/
2. https://www.cosmin.nl/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์วารสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
- http://www.jospt.org/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- ข้ อเสนอแนะผ่านทางกลุ่มอีเมลล์ หรือกลุ่มไลน์ (line) ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทําเป็ นช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน (ใส่ตารางปรับปรุง)
- ไม่มี เนื่องจากเป็ นหลักสูตรใหม่
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/รายงาน/Literature Review/concept paper/proposal
และการให้ คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน ของคณาจารย์อ่ืนที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วม
สอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี ารสัมมนา การ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิ สิต เพื่ อพั ฒ นาเนื้ อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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