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รายละเอียดของรายวิชา กบ 481 การวิจยัทางกายภาพบาํบดั     

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ481 การวิจัยทางกายภาพบาํบัด     

PX481 Research in Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร. ทพิวัลย์  มีแต้ม tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา rachan@swu.ac.th อาจารย์พิเศษผู้สอน 

 สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ตลอดปีการศึกษา ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

21 มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัย ชีวสถิติเบ้ืองต้น วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล  วิจารณ์งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางกายภาพบําบัด นําเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ และ

นาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  เขียนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้  และดาํเนินการวิจัยได้อย่าง

ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมในการวิจัย (1.1, 1.2, 1.3, 1.8)  

1.2  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดต่อการดาํเนินงานวิจัย (1.5)  

1.3 ทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์บทความงานวิจัยเพ่ือการวางแผนและการแก้ปัญหาในการ

ดาํเนินงานวิจัยได้ (2.4, 2.6, 3.3) 

1.4 ดาํเนินโครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสมตรงกบัวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นไปตาม

กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน (2.3, 2.7, 3.2, 3.3) 

1.5  ปฏบัิติการวิจัยร่วมกบัสมาชิกในทมีและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม (4.1, 4.2, 4.4) 

1.6  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติเบ้ืองต้น (5.1) 

1.7  สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม (3.3)   

1.8  นาํเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับพร้อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) 

โปสเตอร์ และการนาํเสนอปากเปล่าหน้าช้ันเรียน และการประชุมวิชาการทางกายภาพบาํบัด

ระหว่างสถาบัน (2.3, 2.7, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกบัข้อเสนอการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่แสดงใน มคอ. 5 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ ชีวสถิติเบ้ืองต้น วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล  วิจารณ์งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางกายภาพบําบัด นําเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ และ

นาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

ฝึกปฏิบติั/

สมัมนา 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

1 11 ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

30 39 

2 4  30 5 

รวม 15   60 44 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ                       

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

                          

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู ้บริโภค สิทธิผู ้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู ้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบดั ทีมี่ความสําคญัต่อการปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั  

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกตอ้ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจัดการกบัปัญหา

จริยธรรมในการดํารงชีพได ้ 

3. เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง  

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์ 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 
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 7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสทิธิของตนเองเพ่ือปกป้องสิทธขิองตนเองที่จะ

ถูกละเมิด  

 8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้่นในสงัคมไดอ้ย่างราบรืน่และเป็นประโยชนต่์อสงัคม

ส่วนรวม  

1.2  วิธกีารสอน 

1. บรรยายหลักการดาํเนินงานวิจัยด้วยคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย รวมถึงกระบวนการเสนอ

โครงการเพ่ือย่ืนขออนุมัติให้ทาํวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

2. สอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

3. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

4. ปลูกฝังและเน้นยํา้เร่ืองการอ้างองิผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของผู้อื่นให้แก่นิสติ การ

คาํนึงถึงการพิทกัษ์สทิธขิองกลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้อง 

5. สอดแทรกเน้ือหาทางด้านการเคารพสทิธขิองอาสาสมัครงานวิจัย 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมในคน 

2.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการนาํเสนอโครงการวิจัย  

3.  ประเมินจากส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงตามกาํหนดเวลา 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ  

3. มีความรูใ้นศาสตรข์องวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบและเนน้ธรรมเนยีมปฏิบติั 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ป็นปัจจุบนั  

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. ไม่ประเมิน 

6. สามารถศึกษางานวิจยั ศึกษาการแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู ้อา้งอิงความรูเ้ชิง

ประจกัษใ์นการรกัษาทางกายภาพบาํบดั หรือการดูแลสุขภาพประชาชนไดอ้ย่างมีเหตุผล  

7. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจยัพื้ นฐาน  

 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  บรรยายความรู้  

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.  มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูล บทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั

งานวิจัย แล้วนาํความรู้มาประมวลเพ่ือต่อยอดงานวิจัย 

4.  มอบหมายงานให้นิสิตทบทวนวรรณกรรม นาํเสนอคาํถามงานวิจัย นาํเสนอแผนและโครงร่าง

งานวิจัย และโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
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2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากช้ินงานการทบทวนวรรณกรรมและคาํถามการวิจัย 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยหน้าช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากการนาํเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หน้าช้ันเรียน 

4.  ประเมินจาก manuscript และ poster 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน   

2. สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการทํางานวิจยัหรือสรา้งนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วิชาชีพกายภาพบาํบดั  

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั  

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้นิสติดาํเนินโครงการวิจัย  

2.  ส่งเสริมให้นิสติมีการวางแผน และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

3.  ส่งเสริมให้นิสติมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

4.  มอบหมายงานให้นิสิตทาํการค้นคว้า นาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ

เช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคาํนึงถึงสถานการณ์และบริบททางสขุภาพในปัจจุบัน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยผ่านการนําเสนอโครงร่าง

งานวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

2.  ประเมินผลจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานวิจัยผ่านการนาํเสนอ

โครงร่างงานวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

3.  ประเมินเน้ือหาจากช้ินงานที่มอบหมายให้ทาํ ได้แก่ ทบทวนวรรณกรรมและต้ังคาํถามงานวิจัย 

รายงานความก้าวหน้าในการทาํวิจัย manuscript และ โปสเตอร์ 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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 1. มีความสามารถในการปรบัตวัและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา  

 2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ

กลุ่ม  

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสขุภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั  

4.  มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที ่ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์รและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง  

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  กําหนดให้นิสิตทําโครงการวิจัยเป็นกลุ่ม และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2.  จัดให้มีการวิจัยนาํร่องเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาก่อนการเกบ็ข้อมูลจริง 

3.  จัดให้มีการดาํเนินการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้มีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 

4.  จัดให้มีการนําเสนอโครงงานวิจัยหน้าช้ันเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์ระหว่างผู้เช่ียวชาญ ผู้นาํเสนอ และผู้เข้าร่วมสัมมนา  และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการตอบคาํถามของนิสติในการนาํเสนอ

หน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

3.  ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏบัิติ 

และแก้ปัญหา 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถศึกษาทําความเขา้ใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนคิทางสถติิหรือ

คณิตศาสตรที์เ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม ในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา  

2. สามารถศึกษาทําความเขา้ใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกตใ์ช ้เทคนคิทาง

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา  
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3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม  

 

5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลงานวิจัยซ่ึงเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 

2.  ปฏบัิติการวิเคราะห์ คัดกรอง และสรุป ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย 

3.  ปฏบัิติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสบืค้นและวิเคราะห์ข้อมูล  

4.  มอบหมายงานให้นิสิตนาํเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแบบต่างๆ ได้แก่ รายงานการวิจัยฉบับ

พร้อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) โปสเตอร์ และการนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน 

5.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอผลการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการทางกายภาพบาํบัด 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการนาํเสนอโครงร่างการวิจัยและ

นาํเสนอผลการวิจัย  

3.  ประเมินการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยและผลงานหน้าช้ันเรียน 

4.  ประเมินช้ินงาน manuscript และ poster 

 

 

ด้านที่ 6 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

ไม่ประเมิน 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ดา

หท์ี
่ 

วนั
ที่ 

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 

อาจารย ์/ 

อาจารย์

พิเศษ ผูส้
อน

ร่ว
ม

 สถานที่

/

หอ้งเรี

ยน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

1 

  

  

ศ.7ต.ค.59  
9.00-

11.30 
1 1.5       

การปฏบิัติการวิจัย: ขั้นตอน

การดาํเนินงานวิจัยและการ

เขียน reserch plan 

อ.ชัชฎา   321 

  

 

13.30-

16.30 

1         

จริยธรรมการวิจัยในคน 

และการยื่นเสนอขอ

จริยธรรมการวิจัย  

อ.ดร.ทพิ

วัลย์ 
  321 

    1 1       การอ่านวิเคราะห์การวิจยั  
อ.ดร.ทพิ

วัลย์ 
อ.กสมิา 321 

2 
จ.10ต.ค.

59 

13.30-

17.30 
  4       

การสบืค้นข้อมูลและวารสาร

งานวิจัย:เทคนิคการสบืค้น

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํหรับจัดเกบ็ผลการสบืค้น 

อ.ดร.

นิธนัินท ์
  321 
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3 

  

  

  

  

จ.17ต.ค.

59 

13.30-

16.30 
2         ระเบียบวิธวีิจัย 

อ.ดร.

นิตยา 
  321 

      1.5       

การปฏบิัติการวิจัย: การคิด

โจทย์วจิัย ที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม 

อ.ดร.

ชัชฎา 
  321 

อ.18ต.ค.

59  

 8.30-

16.30 
3 1   2   

ชีวสถิติ: การเปรียบเทยีบ

ข้อมูลระหว่างกลุ่ม การหา

ความสมัพันธข์องข้อมูล 

อ.ดร.

ราชันย์ 

บุญธมิา 

  321 

ศ.21ต.ค.

59  

 8.30-

16.30 
2     5   

ชีวสถิติ: สถิติเชิงพรรณา 

ชนิดและการกระจายข้อมลู 

อ.ดร.

ราชันย์ 

บุญธมิา 

  321 

  
15.30-

17.30 
1 1       

ชีวสถิติ: การคาํนวณ 

Sample Size และโปรแกรม

ที่ใช้ในการคาํนวณ Sample 

Size 

อ.ดร.

ชัชฎา 
  321 

4 
ศ.28 ต.ค.

59 

13.30-

16.30 
      3   SDL       

5 

  

จ.31ต.ค.

59  

13.30-

17.30 
    3 1    นาํเสนอโครงร่างการวิจัย  คณาจารย ์   321 

ศ.4พ.ย.59  
 8.30-

17.30 
    2 6    นาํเสนอโครงร่างการวิจัย  คณาจารย ์   321 

6 

  

จ.7พ.ย.59  
13.30-

17.30 
      4    นาํเสนอโครงร่างการวิจัย  คณาจารย ์   322 

ศ.11พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3   SDL 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

7 

  

จ.14พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3   

SDL: การใช้เคร่ืองมอืและ

อุปกรณ์วิจยั 

อาจารย์

ผู้ดูแล

เคร่ืองมือ

วิจัย 

  
อาคาร

คณะ 

ศ.18พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3   

SDL: การใช้เคร่ืองมอืและ

อุปกรณ์วิจยั 
  

อาคาร

คณะ 

8 

  

จ.21พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3   

SDL: การใช้เคร่ืองมอืและ

อุปกรณ์วิจยั 
  

อาคาร

คณะ 

ศ.25พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3   SDL: แก้ไขโครงการตาม

ข้อเสนอของกรรมการ

จริยธรรม  

อ.ที่

ปรึกษา 

  
อาคาร

คณะ 

9 
จ.29พ.ย.

59 

13.30-

16.30 
      3     

อาคาร

คณะ 

  ศ.2ธ.ค.59 
13.30-

16.30 
  3       

ปฏบิัติการวิจยั: แก้ไข

โครงการตามข้อเสนอของ

กรรมการจริยธรรม  

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 
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10 ศ.9ธ.ค.59 
13.30-

16.30 
  3       

การปฏบิัติการวิจัย:

ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

11 
ศ.16ธ.ค.

59 

13.30-

16.30 
  3       

การปฏบิัติการวิจัย:

ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

12 

  

จ.19ธ.ค.

59 

13.30-

16.30 
  3       

การปฏบิัติการวิจัย:

ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

ศ.23ธ.ค.

59 

13.30-

16.30 
  3       

การปฏบิัติการวิจัย:

ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

  
รวมเทอม 

1 
  11 25 5 39 0         

 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 

13 

  

พฤ 9 มี.ค.

60 

8.30-

10.30 
1 1       การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

(data analysis) และการใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

อ.ชัชฎา 

  321 

ศ.10มี.ค.

60 

8.30-

11.30 
1 2         321 

14 

  

พฤ 16 

มี.ค.60 

8.30-

10.30 
  2       

การปฏบิัติการวิจัย: วิจารณ์

ผลการวิจัย 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

ศ.17มี.ค.

60 

13.30-

16.30 
  3       

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

(data analysis) และการใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

15 
พฤ 23 

มี.ค.60 

8.30-

10.30 
  1   1   

การปฏบิัติการวิจัย: วิจารณ์

ผลการวิจัย 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

16 

  

พฤ 30 

มี.ค.60 

8.30-

10.30 
1 1       

การนาํเสนอผลการวิจัย: 

การเขียนรายงานการวิจยั 
อ.นิธนัินท ์ อ.ดร.กสมิา 321 

ศ.31มี.ค.

60 

8.30-

11.30 
1 2 

      

 การนาํเสนอผลการวิจัย:

การทาํโปสเตอร์  
อ.นิธนัินท ์ อ.ดร.กสมิา 321 

17 
ศ.21เม.ย.

60 

8.30-

12.30     
2 

2 
  

 การนาํเสนอผลการวิจัย: 

การนาํเสนอด้วยวาจา 
อ.นิธนัินท ์ อ.ดร.กสมิา 321 

18 

  

พฤ 27 

เม.ย.60 

8.30-

10.30 
      2   

SDL การเขียนรายงานการ

วิจัย  
      

ศ.28เม.ย.

60 

8.30-

12.30 
    4     การนาํเสนอผลการวิจัย 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

19 
พฤ 4 พ.ค.

60 

8.30-

10.30 
    2     การนาํเสนอผลการวิจัย 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

20 
พ 8 พ.ค.

60 

8.30-

16.30 
    8     

การนาํเสนอผลการวิจัยด้วย

วาจา  
คณาจารย ์   

302, 

304, 

321 
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21 
พฤ 11

พ.ค. 60 

8.30-

10.30 
    2     

นาํเสนอผลการวิจัย: แก้ไข 

manuscript และโปสเตอร์ 

อ.ที่

ปรึกษา 
  

อาคาร

คณะ 

  
รวมเทอม 

2 
  4 12 18 5 0         

  
รวมตลอด

ปี

การศึกษา 

  

  15 37 23 44 0         

      60             

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม

ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน 

4 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

1.8) 

ประเมินการเขียนโครงการเสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยได้  และดาํเนินการวิจัยได้อย่าง

ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมในการวิจัย 

สปัดาห์ที่ 6 

และ 9 

10% 

1, 2, 3, 

6 

 

ความรู้  

(2.4, 2.6, 2.2, 2.3, 

2.7) 

 

ประเมินช้ินงานทบทวนวรรณกรรม

และต้ังคาํถามงานวิจัย และการอ่าน

วิเคราะห์บทความวิจัย และประเมิน

เน้ือหาจากการนาํเสนอโครงร่าง

งานวิจัยของนิสติและรายงานการวิจัย 

สปัดาห์ที่ 1 

และ 5 

 

 

 

30% 

 

 

 

3, 5, 6, 

8 

ทกัษะทางปัญญา 

(3.2, 3.3, 3.4) 

ประเมินรายงานความก้าวหน้า และ

ประเมินเน้ือหาจากการนาํเสนอ

รายงานการวิจัย 

สปัดาห์ที่ 13 

และ 20 

30% 

5, 8 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(4.1, 4.2, 4.4) 

ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออก

ขณะปฏบัิติการวิจัยร่วมกบัสมาชิกใน

ทมีและบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างการ

ดาํเนินการวิจัยและการนาํเสนอ

ผลการวิจัย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

3, 6, 7, 

8 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.2, 5.3) 

ประเมินการนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 

และช้ินงานรายงานการวิจัยและ 

โปสเตอร์  

สปัดาห์ที่ 19 20% 

 รวมการประเมินทุกทกัษะ 100% 
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สดัส่วนการประเมินผลการเรียนรูร้ายหวัขอ้ 

1. ช้ินงานทบทวนวรรณกรรมและคาํถามงานวิจัย                                      5%                                   

2. ปฏบัิติการ/ช้ินงานในคาบเรียนการอ่านวิเคราะห์บทความวิจัย                   5% 

3. การนาํเสนอโครงร่างกายวิจัยหน้าช้ันเรียน                                          20% 

4. การส่งโครงการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

     - ส่งโครงการตรงตามกาํหนดเวลา                                                   5% 

     - แก้ไขโครงการตามข้อเสนอของคณะกรรมการได้ตามกาํหนดเวลา            5% 

5. การรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย                                                 10% 

6. ช้ินงานรายงานผลการวิจัย (manuscript)                                            10%  

7. ช้ินงานโปสเตอร์                                                                         10% 

8. การนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน                                                  30% 

                              รวม                                                           100% 

  

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 
3nded. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009. 

2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993. 
3. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท.์ ระเบียบวิธกีารวิจัย Research methodology: แนวการเขียนเค้า

โครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจาํภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จาํกดั 
4. บุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์. สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย Statistical analysis for research: a 

step by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543. 
5. ราํไพ สขุสวัสด์ิ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัย พิมพ์คร้ังที่3. กรุงเทพฯ. ชัยเจริญ, 2533. 
6. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis. 

4th ed. New York, Churchill Livingstone, 2004. 
7. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993. 
8. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams & 

Wilkins, 1990. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  – 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา 2558 

ปัญหา อุปสรรค์ที่พบ และ

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินการเรียนการสอน 

สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ขอการสนับสนุน

จากคณะ 

นิสติดาํเนินงานวิจัยได้ช้า 1. ให้มีการนาํหัวข้อระเบียบวิธวิีจัย การสบืค้น

ข้อมูล และการคิดโจทย์วิจัยไปจัดการเรียนการ

สอนให้กบันิสติช้ันปีที่ 3 (รหัส 56) ในช่วงต้น

ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

2. ให้มีการกาํหนดช้ินงานแกนิ่สติช้ันปีที่ 3 

(รหัส 56) โดยใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 

2/2558 ในการทาํช้ินงานที่ประกอบไปด้วย

การทบทวนวรรณกรรมและโจทย์วิจัย 

ขอใช้ช่ัวโมงว่างของนิสติ

ช้ันปีที่ 3 ในการ

สอดแทรกเน้ือหาที่เป็น

พ้ืนฐานของการทบทวน

วรรณกรรมและคิดโจทย์

วิจัย ก่อนที่นิสติจะเข้าสู่

การเรียนในช้ันปีที่ 4 

นิสติมีส่วนร่วมในการแสดง

ความเหน็ต่อการนาํเสนอ

ผลงานของเพ่ือนไม่มาก

เทา่ที่ควร 

กาํหนดวันนาํเสนอผลงานวิจัยของนิสติช้ันปีที่ 

4 (project day) ซ่ึงผู้ประสานงานรายวิชา

จะต้องเสนอวันดังกล่าวต่อคณาจารย์ผู้สอน 

เพ่ือให้งดการเรียนการสอนรายวิชาคณะ

สาํหรับนิสติช้ันปีที่ 1-3 เพ่ือเป็นการเปิด

โอกาสให้นิสติรุ่นน้องเข้าฟังการนาํเสนอผลงาน

ของรุ่นพ่ี 

ขอให้งดการจัดการเรียน

การสอนสาํหรับนิสติช้ัน

ปีที่ 1-3 เพ่ือกาํหนด

เป็นวันฟังการนาํเสนอ

ผลงงานของนิสติช้ันปีที่ 

4 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของ

คณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน/โครงงานวิจัย/ manuscript/และ

โปสเตอร์ ร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน 
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