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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 481 การวิจยัทางกายภาพบาํบดั     

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

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 

รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chadpsm@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร. ทพิวัลย์  มีแต้ม tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ตลอดปีการศึกษา ช้ันปีที่ 4  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 

 

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 ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการวางแผนและการแก้ปัญหาในการดาํเนินงานวิจัยได้ (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 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 
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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 9 
ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

30 26 

2 2 35 18 

รวม 11 65 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 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเป็นรายบุคคล  

 

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  

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 



มคอ. 3 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์ 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

 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 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 
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3.  มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูล บทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั

งานวิจัย แล้วนาํความรู้มาประมวลเพ่ือต่อยอดงานวิจัย 

4.  มอบหมายงานให้นิสิตทบทวนวรรณกรรม นาํเสนอคาํถามงานวิจัย นาํเสนอแผนและโครงร่าง

งานวิจัย และโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 

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.  ประเมินเน้ือหาจากช้ินงานข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
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4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 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 และมีปฏิสัมพันธ์

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  
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2. สามารถศึกษาทําความเขา้ใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกตใ์ช ้เทคนคิทาง

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา  

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 
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กา
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

1 จ.2 ต.ค.60 

13:30-

15:30 2         ระเบียบวิธวีิจัย 

ผศ.ดร.

นิตยา 

  321 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 
, 

LC
D

, i
nt

er
ne

t, 

ไม
ค์ส

าย
แล

ะไ
มค์

 
 

 

    

15:30-

16:30 1         
จริยธรรมการวิจัย 

อ.ดร.

นิธนัินท ์

  321 
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  ศ.6 ต.ค.60 9:00-12:00 1 1 1     

การปฏบิัติการวิจัย: 

วางแผนการวิจัย 

อ.ดร.ชัชฎา   321 

2 จ.9 ต.ค.60 

13:30-

14:30 1         
ชีวสถิต ิ: Overview 

รศ.ดร.

รัมภา 

  321 

    

14:30-

17:30 1   2     

ชีวสถิต ิการ

วิเคราะห์ข้อมูล และ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ : 

Comparison (1) 

อ.ดร.ทพิ

วัลย์ 

อ.ดร.ยุ

ภาภรณ์ 

321 

  

พฤ.12 ต.ค.

60 

08:30-

16:30     4 3   

Proposal 

presentation (รอบ

ที่ 1) 

คณาจารย ์   321 

3 

จ.16 ต.ค.

60 

13:30-

16:30 1   2     

ชีวสถิต ิการ

วิเคราะห์ข้อมูล และ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์: 

Reliability and 

validity 

อ.ดร.จิรา

ภรณ์  

อ.ดร.ยุ

ภาภรณ์ 

321 

  

ศ.20 ต.ค.

60 

13:30-

16:30 1   2     

ชีวสถิต ิการ

วิเคราะห์ข้อมูล และ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์: 

Correlation (1) 

อ.ดร.จิรา

ภรณ์  

อ.ดร.ยุ

ภาภรณ์ 

321 

4 

ศ.27 ต.ค.

60 

13:30-

16:30 1   2     

ชีวสถิต ิ: Sample 

size calculation 

อ.ดร.ชัชฎา 

และและอ.

ดร.ยุภา

ภรณ์ 

อ.ดร.ยุ

ภาภรณ์ 

321 

5 

จ.30 ต.ค.

60 

13:30-

16:30       2   

SDL:เตรียม

นาํเสนอโครงร่าง

งานวิจัย 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  321 

  ศ.3 พ.ย.60 

08:30-

12:30     4     

Proposal 

presentation (รอบ

ที่ 2) 

คณาจารย ์   321 

6 จ.6 พ.ย.60 

13:30-

16:30   3       

การปฏบิัติการวิจัย:

เกบ็ข้อมูล 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

เคร่ืองมือ

วิจัย 

  

ศ.10 พ.ย.

60 

13:30-

16:30   3       

การปฏบิัติการวิจัย:

เกบ็ข้อมูล 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

      

7 

จ.13 พ.ย.

60 

13:30-

16:30   3       

การปฏบิัติการวิจัย:

เกบ็ข้อมูล 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

      

  

ศ.17 พ.ย.

60 

13:30-

16:30   3       

การปฏบิัติการวิจัย:

เกบ็ข้อมูล 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

      

8 

จ.20 พ.ย.

60 

13:30-

16:30       3   เกบ็ข้อมูล 

        

  

ศ.24 พ.ย.

60 

13:30-

16:30       3   เกบ็ข้อมูล 
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9 

จ.27 พ.ย.

60 

13:30-

16:30       3   

Proposal 

presentation 

(สาํรอง) 

คณาจารย ์   321   

  ศ.1 ธ.ค.60 

13:30-

16:30       3   เกบ็ข้อมูล 

    สถานที่

เกบ็

ข้อมูล 

เคร่ืองมือ

วิจัย 

10 จ.4 ธ.ค.60 

13:30-

16:30       3   เกบ็ข้อมูล 

    

  ศ.8 ธ.ค.60 

13:30-

16:30       3   
เกบ็ข้อมูล 

    

11 

จ.18 ธ.ค.

60 

13:30-

16:30       3   
เกบ็ข้อมูล 

    

    30 9 13 17 26 0 รวมเทอม 1         

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

12 

พฤ.8 มี.ค.

61 8:30-10:30   1 1     

การอ่านวิเคราะห์

การวิจัย และการ

วิจารณ์ผลการวิจัย 

อ.ดร.ชัชฎา   321 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 
, L

C
D

, i
nt

er
ne

t, 
ไม

ค์ส
าย

แล
ะไ

มค
์ลอ

ยอ
ย่า

งล
ะ 

1 
ตัว

 

  ศ.9 มี.ค.61 8:30-12:30     4     

การวิเคราะห์ข้อมูล 

และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์: 

comparison & 

correlation (2) 

อ.ดร.ทพิ

วัลย์ และ อ.

ดร.จิราภรณ์ 

  321 

13 

พฤ.15 มี.ค.

61 8:30-10:30     2     

การสบืค้นข้อมูล

และวารสารงานวิจัย  

อ.ดร.

นิธนัินท ์

อ.ดร.กสิ

มา 

321 

  

ศ.16 มี.ค.

61 8:30-12:30   4       

การปฏบิัติการวิจัย: 

วิจารณ์ผลการวิจัย 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  321 

14 

พฤ.22 มี.ค.

61 8:30-10:30 1   1     

การรายงาน

ผลการวิจัย: 

Manuscript 

(outline and 

format) 

อ.ดร.

นิธนัินท ์

อ.ดร.กสิ

มา 

321 

  

ศ.23 มี.ค.

61 8:30-12:30   4       

การปฏบิัติการวิจัย: 

เขียน Manuscript  

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  321 

15 

พฤ.29 มี.ค.

61 8:30-10:30   2       

การปฏบิัติการวิจัย: 

เขียน Manuscript  

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  321 

  

ศ.30 มี.ค.

61 8:30-12:30 1 3       

การนาํเสนอ

ผลการวิจัย: Poster 

and oral 

presentation 

อ.ดร.

นิธนัินท ์

อ.ดร.ยุ

ภาภรณ์ 

321 

16 

พฤ.5 เม.ย.

61 8:30-10:30   2       

การปฏบิัติการวิจัย: 

เขียน Manuscript 

และเตรียมนาํเสนอ

ผลการวิจัย 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

  321 

17 

พฤ.19 

เม.ย.61 8:30-10:30       2   

SDL เตรียม

นาํเสนอผลการวิจัย 

    321 
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ศ.20 เม.ย.

61 8:30-16:30     7     

Project day  (รอบ

ที่ 1) 

คณาจารย ์   321, 

301, 

302, 

304 

18 

พฤ.26 

เม.ย.61 8:30-10:30       2   

SDL แก้ไข

โปสเตอร์และ

บทคัดย่อประชุม

วิชาการ/เตรียม

นาํเสนอผลงานรอบ 

2 

      

  

ศ.27 เม.ย.

61 8:30-12:30       4   

SDL แก้ไข

โปสเตอร์และ

บทคัดย่อประชุม

วิชาการ/เตรียม

นาํเสนอผลงานรอบ 

2 

      

19 

พฤ.3 พ.ค.

61 8:30-10:30       2   

SDL แก้ไข

โปสเตอร์และ

บทคัดย่อประชุม

วิชาการ/เตรียม

นาํเสนอผลงานรอบ 

2 

      

  ศ.4 พ.ค.61 8:30-12:30       4   

SDL แก้ไข

โปสเตอร์และ

บทคัดย่อประชุม

วิชาการ/เตรียม

นาํเสนอผลงานรอบ 

2 

      

20 อ.8 พ.ค.61 8:30-12:30     4     

Project day (รอบที่ 

2) 

คณาจารย ์   321, 

304 

21 

ศ.18 พ.ค.

61 8:30-12:30       4   

Project day 

(สาํรอง) 

คณาจารย ์   321 
  

     รวมเทอม 2 2 16 19 18 0        

  

   11 29 36 44 0 รวมจัดการเรียนการสอน 76 ชัว่โมง 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม

ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน 

1 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

1.8) 

ประเมินการเขียนโครงการเสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้  

ตลอดภาค

การศึกษาที่ 1 

10% 
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มคอ. 3 

2, 5 ความรู้  

(2.4, 2.6, 2.2, 2.3, 

2.7) 

ประเมินเน้ือหาจากการนาํเสนอโครง

ร่างงานวิจัยของนิสติและรายงานการ

วิจัย 

สปัดาห์ที่ 2- 

5, 17 และ 20 

 

30% 

 

2, 3, 5,  ทกัษะทางปัญญา 

(3.2, 3.3, 3.4) 

ประเมินเน้ือหาจากการนาํเสนอโครง

ร่างงานวิจัยและผลการวิจัย 

สปัดาห์ที่ 2, 

5, 17 และ 20 

30% 

1, 3 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(4.1, 4.2, 4.4) 

ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออก

ขณะปฏบัิติการวิจัยร่วมกบัสมาชิกใน

ทมีและอาจารย์ที่ปรึกษา   

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

4, 5, 6 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.2, 5.3) 

ประเมินการนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 

และช้ินงานรายงานการวิจัยและ 

โปสเตอร์  

สปัดาห์ที่ 2, 

5, 17 และ 20 

 

20% 

 รวมการประเมินทุกทกัษะ 100% 

 

   

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

  

• กิจกรรม 

1. การเขียนโครงร่างงานวิจัยและแบบเสนอโครงการขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย (ประเมินความก้าวหน้าคร้ังที่ 1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

10% 

2. การเขียนและนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยหน้าช้ันเรียน (ประเมินโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์อกี 2 ทา่น) 

30% 

3. การแก้ไขงานตามข้อเสนอของกรรมการ proposal และการทาํงานวิจัย 

(ประเมินความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

10% 

4. การเขียนรายงานผลการวิจัย (ประเมินโดยกรรมการ 2 ทา่นที่ไม่ใช่

อาจารย์ที่ปรึกษา) 

10% 

5. การนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน (ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารย์อกี 2 ทา่น)   

30% 

6. การทาํโปสเตอร์นาํเสนอผลงานวิจัย (ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 10% 

รวม 

 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

  100% 
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มคอ. 3 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45.0-49.9 D 

< 45 E 

 

 
 

 
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: แนวการเขียนโครงร่าง

งานวิจัยและรายงานการวิจัยประจาํภาค. 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. 

 

เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  - 

2. 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 
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มคอ. 3 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา 2559 

 

ปัญหา อุปสรรคที์พ่บ 

และขอ้เสนอแนะจาก

การประเมินการเรียน

การสอน 

สิง่ทีป่รบัปรุง สิง่ทีข่อการสนบัสนุนจาก

คณะ 

นิสติต้องการเวลาใน

การเกบ็ข้อมูลเพ่ิม  

 

ที่ประชุมคณาจารย์ 

เหน็ควรให้อาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นผู้กาํหนด

หัวข้องานวิจัย 

วัตถุประสงค์และวิธกีาร

วิจัยไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้

นิสติทาํหน้าที่ในการ

ทบทวนวรรณกรรมได้

อย่างมีทศิทางที่ชัดเจน 

ซ่ึงจะทาํให้เร่ิม

กระบวนการวิจัยได้เรว็ 

มีเวลาในการทาํวิจัย

มากข้ึน  

 

1) ให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยกาํหนดแนวคิด

ในการวิจัย (concept papers) ที่ประกอบ

ไปด้วยปัญหาสาํคัญ วัตถุประสงค์ในการ

วิจัย วิธกีารวิจัยและวิธกีารทางสถิติที่ต้อง

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

- 

2) ประกาศให้นิสติช้ันปีที่ 3 (รหัส 57) 

ปฏบัิติ ดังน้ี  

- เลือกหัวข้อวิจัยช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2  

- ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ใน

การทบทวนวรรณกรรมและเขียนโครงร่าง

งานวิจัย และกรอกแบบฟอร์มขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยไว้ให้แล้วเสรจ็

ก่อนจบภาคการศึกษา  

- 

3) ปรับสดัส่วนการประเมินให้เน้นไปที่เน้ือ

งานหลักที่นิสติเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

ซ่ึงได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การเกบ็

รวบรวมข้อมูลและการแทนค่าเพ่ือการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ การรายงาน

และวิจารณ์ผลการวิจัย และความละเอียด

เรียบร้อยของช้ินงาน 

- 

4) กาํหนดรอบในการนาํเสนอโครงร่าง 

งานวิจัย เป็น 3 รอบ ในช่วงเดือนตุลาคม 

ถึง พฤศจิกายน และ 3 รอบในช่วงเดือน 

เมษายน ถึง พฤษภาคม สาํหรับการ

ขอให้กาํหนดวันสาํหรับการ

นาํเสนอโครงร่าง ฯ โดยให้

รายวิชาของช้ันปีอื่นกาํหนด

เป็นช่ัวโมง SDL เพ่ือให้
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มคอ. 3 

นาํเสนอผลการวิจัย โดยกาํหนดไว้ใน

ตารางสอนของคณะ 

คณาจารย์สามารถร่วมฟัง

การนาํเสนองานของนิสติได้ 

 

และขอให้งดการเรียนการ

สอนในวันนาํเสนอ

ผลการวิจัยของนิสติ เพ่ือให้

คณาจารย์และนิสติทุกช้ันปี

เข้าร่วมกจิกรรมได้ 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยและผลการวิจัย ให้สอดคล้องผลการ

เรียนรู้ในทกัษะด้านต่างๆที่เป็นความรับผิดชอบของรายวิชา 

- ให้นิสติประเมินตนเอง และคณาจารย์ประเมินการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยและผลการวิจัยของนิสติ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน 
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