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รายละเอียดของรายวิชา กภ 701 สมัมนาสําหรบังานวิจยัทางคลินิก 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 701 สมัมนาสําหรบังานวิจยัทางคลินกิ 

PTX701 Seminar for Clinical Research 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุล

 

chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อ.ดร. นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ช้ัน 6 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 
 

1.1  วิเคราะห์วิจารณ์บทความงานวิจัยโดยใช้หลักการทางวิชาการและจริยธรรมการวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม (1.1, 1.2, 2.1, 3.1,  4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.2  ตีความงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อวิจัยและวิธีการวิจัย (2.1, 3.1, 4.1-4.2, 

4.4, 5.2-5.4) 

1.3  เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างงานวิจัยได้ (2.1, 

3.1, 4.4, 5.2-5.4) 

1.4  ทบทวนวรรณกรรม และนาํเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัโครงร่างงานวิจัยได้ (2.1, 

3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.5  ต้ังคาํถามงานวิจัย และสร้างกรอบความคิดโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม (2.1, 

3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

1.6  วางแผนการดาํเนินงานวิจัยและนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม (1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 

4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปรับปรุง พศ.2562 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 การสัมมนาที่เน้นการตีความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ได้

จากการทบทวนงานวิจัย การต้ังคาํถามงานวิจัยหรือโจทย์วิจัยสู่การสร้างงานวิจัยทางคลินิก หลักการเขียน

ขอทุนวิจัย รวมถึงทกัษะการสื่อสารทางวิชาการที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

7 ชม. 16 ชม. 37 ชม. 75 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สปัดาห์ 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา  

 1. ช้ีให้เหน็ข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินิจทางคุณธรรม   

 2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิง 

วิชาการหรือวิชาชีพ 

  3. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 

1.  การสมัมนาในประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการวิจัย  

2.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

3.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอแนวคิดวิจัยและโครงร่างงานวิจัย 

2.  ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้

๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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2. ความรู ้

2.1  ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 

1. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาํคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

หรือต่อสงัคม 

2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ และให้คาํแนะนาํแก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธีการสอน 

1. การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย 

2. นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน  

3. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเอกสารการสอน คู่มือการใช้งาน EndNote, Mendeley ร่วมกับการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนัทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

4. การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเน้ือหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโครงร่าง

งานวิจัย 

 

2.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และ

แนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper) 

2. สงัเกตการมีส่วนร่วมในกจิกรรม และประเมินจากการทาํบรรณานุกรรมในช้ินงานเอกสารเสนอ

แนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

3. ประเมินจากการนาํเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงร่างงานวิจัย และอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาด้วยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิการ

ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏบัิติในวิชาชีพอย่างมีนัยสาํคัญ 

3. ไม่ประเมิน 
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3.2  วิธีการสอน 

1. การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย

นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน  

2. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเอกสารการสอน คู่มือการใช้งาน EndNote, Mendeley ร่วมกับการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนัทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

3. การสัมมนาในหลักการและรายละเอยีดของเน้ือหางานวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโครงร่าง

งานวิจัย  

3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และ

แนวคิดโครงร่างงานวิจัย (concept paper) 

2. ประเมินจากการทาํบรรณานุกรรมในช้ินงานเอกสารเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอแนวคิดโครง

ร่างงานวิจัย และอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. แสดงความเหน็และมีความเป็นผู้นาํที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สร้างปฏสิมัพันธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สมัฤทธิ์ผลอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  

 4.2  วิธีการสอน 

1. การมอบหมายงานโดยให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย

นาํมาสรุปและนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน 

2. จัดการสัมมนา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3. จัดเวทีการนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัยระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้น

ให้เกดิการมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์ 
 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 

1. ไม่ประเมิน  

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสาํเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคล

ต่างๆ 

3. นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

4. ไม่ประเมิน  

5. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

5.2 วิธีการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยใช้ SWU moodle 

2. ให้นิสติสมัมนาและนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัยโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมาย 

2.  ประเมินจากหัวข้อที่ใช้ในการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอแนวคิดโครงร่างงานวิจัย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วนัที่ 
เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์

 

สื่อที่ใชใ้น

การเรียน

การสอน 

ศ 16 สค. 62 
9.00-

11.30 
 0.5   2      

แนวคิดและหลักการทาํวิจัยเพ่ือ

พัฒนางาน 

ผศ.ดร.

ชัชฎา  
    

 SWU 

moodle, 

Google 

classroom, 

Skype, 

 สื่อโสต 

คอมพิวเตอ

ร์  

เอกสาร

ประกอบกา

รสอน  

 

  

ศ 23 สค. 62 
9.00-

11.30 
 0.5   2      หลักการตั้งคาํถามงานวิจัย 

ผศ.ดร.

ชัชฎา  
    

 

ศ 30 สค. 62 
9.00-

11.00 
 2         การสบืค้นข้อมูลวิจัย  

ดร.

นิธนัินท ์ 
    

 

ศ 6 กย. 62 
8.30-

12.30 
  4        

โปรแกรมเกี่ยวกบัการจัดการ

บรรณานุกรม เช่น Endnote, 

Mendeley 

ดร.

นิธนัินท ์ 
    

 

ศ 13 กย. 62 
8.30-

12.30 
1   3       

หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย 

(critical appraisal) 

 รศ.ดร.

รัมภา 
    

 

ศ 20 กย. 62 8.30-

12.30 

 4    หลักการวิเคราะห์บทความวิจัย 

(critical appraisal) 

 รศ.ดร.

รัมภา 
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มคอ. 3 

วนัที่ 
เวลา 

 บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์

 

สื่อที่ใชใ้น

การเรียน

การสอน 

ศ 27 กย. 62 8.30-

12.30 

  4      การอ่านงานวิจัยและตีความ

งานวิจัย (critical reading) โดย

สื่อสารภาษาองักฤษในเชิงวิชาการ 

 รศ.ดร.

รัมภา 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ศ 4 ตค. 62 9.00-

12.00 
    3     

การอ่านงานวิจัยและตีความ

งานวิจัย (critical reading) 

 รศ.ดร.

รัมภา 

   

ศ 11 ตค. 62 8.30-

12.30 

1  3       หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.

กานดา 

     

ศ 18 ตค. 62 8.30-

12.30 

  4   หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.

กานดา 

   

ศ 25 ตค. 62 9.00-

11.00 

  2       ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกบั

งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.

กานดา 

     

ศ 1 พย. 62  8.30-

12.30 

  4     ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกบั

งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.

กานดา 

     

ศ 8 พย. 62  9.00-

10.00 

1          เทคนิคการนาํเสนอทางวิชาการ  รศ.ดร.

รัมภา 

     

ศ 15 พย. 62  8.30-

12.30 

    4     การนาํเสนอแนวคิดวิจัย ผศ.ดร.

ชัชฎา 

 รศ.ดร.

รัมภา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์

ศ 22 พย. 62  8.30-

12.30 

  4 

 

 

 

  literature review presentation 1: 

research rationale, research 

question, conceptual framework 

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์

 

ศ 29 พย. 62  8.30-

12.30 

  4   literature review presentation 2: 

research design, methodology 

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

 รศ.ดร.

รัมภา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์

ศ 6 ธค. 62  9.00-

12.00 

1  2   เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

ทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัย 

    
 

พฤ 12 ธค. 62  8.30-

12.30 

  4 

 

  proposal presentation สื่อสาร

ภาษาองักฤษในเชิงวิชาการ 

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

 รศ.ดร.

รัมภา 

ผศ.ดร.

กานดา 

ดร.

นิธนัินท ์
 

* หมายเหตุ มี formative feedback ทุกครั้งหลงัการสมัมนา 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

หมายเหตุ  

2 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ด้านความรู้  (2.2) 

ด้านปัญญา (3.1, 3.3)   

ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.4) 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สมัมนา อภปิราย และวิเคราะห์งานวิจัย 

- ปฏบิัต/ิการค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

- รายงาน 

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 

การศกึษา 
90% 

สรุป รวม สัด ส่ วน ก าร

ประเมินผลการเรียนรู้แต่

ละด้านของรายวิชาน้ีจาก

ทุกกจิกรรมที่มีดังน้ี 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

10 % 

2. ด้านความรู้ 40% 

3.  

ด้านปัญญา 30% 
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มคอ. 3 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

หมายเหตุ  

(5.1-5.4) 

 

4. ด้านความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 10% 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 10% 

 

 

3 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) 

ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.2, 4.4) 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1-5.4) 

 

การมีส่วนร่วม อภปิราย  

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค 

การศกึษา 
10% 

  

 

การประเมินผลการเรียน : 

1. การมีส่วนร่วมในกจิกรรม (1.การสบืค้นข้อมูล (อ.นิธนัินท)์, 2. present proposal (จากคณาจารย์) 10 %  

2. สมัมนาและรายงาน Critical appraisal +critical reading (รวมการส่งงานตรงเวลา) 20% (จากอ.รัมภา) 

3. สมัมนาและรายงาน literature review + conceptual framework (รวมการส่งงานตรงเวลา) 20% (จากอ.กานดา) 

4. นาํเสนอและช้ินงานแนวคิดวิจัย (concept paper)   10% (จากคณาจารย์) 

5. นาํเสนอและช้ินงานการทบทวนวรรณกรรม 1 (research rationale, research question, conceptual framework) 

10%(จากคณาจารย์) 

6. นาํเสนอและช้ินงานการทบทวนวรรณกรรม 2 (research design, methodology) 10%(จากคณาจารย์) 

7. นาํเสนอและช้ินงานโครงร่างงานวิจัย20%(จากคณาจารย์) 

                                                                              รวม      100 % 

      
เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

- นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะพิจารณาการตัดเกรด 

- เกณฑก์ารประเมิน: องิเกณฑ ์

≥ รอ้ยละ 80  A 

  75 – 79.9  B+ 

  70– 74.9  B 

  65 – 69.9  C+ 

  60 –64.9  C 

  ≤ รอ้ยละ 59.9  F 
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มคอ. 3 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

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. เอกสารตามคาํแนะนาํในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้อที่อาจารย์ประจาํหัวข้อเป็นผู้

แนะนาํ 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

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

2. https://www.cosmin.nl/ 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์วารสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org/ 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  ข้อเสนอแนะผ่านทางกลุ่มอเีมลล์ หรือกลุ่มไลน์  (line) ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาํเป็นช่องทางการ

สื่อสารกบันักศึกษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน (ใส่ตารางปรบัปรุง) 

- ไม่มี เน่ืองจากเป็นหลักสตูรใหม่ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน/Literature Review/concept paper/proposal 

และการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน ของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วม

สอน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีารสมัมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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