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หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ504 วิธีวิจยัและชีวสถติิเพือ่การวิจยัดา้นสุขภาพ 2       

PX504  Research Methodology and Biostatistics for Health Research 2       

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ nopporn@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ตลอดปีการศึกษา ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 601 คลินิกกายภาพบาํบัด ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  วิเคราะห์ วิจารณ์บทความงานวิจัยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

1.2  ศึกษาผลงานวิจัยและตีความงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อวิจัยและวิธกีารวิจัย 

1.3  เปรียบเทยีบลักษณะของงานวิจัยในรูปแบบต่างๆได้ 

1.4  เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์

1.5  จัดทาํและนาํเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์

1.6  ออกแบบงานวิจัยสาํหรับปริญญานิพนธใ์นระดับปริญญาโทได้อย่างเหมาะสม 

1.7  วางแผนการดาํเนินงานวิจัยและสร้างกรอบความคิดได้อย่างเหมาะสม 

1.8  จัดทาํและนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ ์

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาโทของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา 

2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขากายภาพบาํบัด  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การสมัมนาเกี่ยวกบังานวิจัยด้านกายภาพบาํบัด และวิทยาศาสตร์สขุภาพที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจาก

เอกสารงานวิจัย โดยการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธบิาย

หลักการและแนวทางของงานวิจัย ตลอดจนศึกษาผลการวิจัย และการตีความงานวิจัยเพ่ือนาํไป

ประยุกต์ใช้ทางคลินิก และเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อวิจัยและวิธกีารวิจัยในการทาํปริญญา

นิพนธ ์ การสมัมนาเน้นการนาํเสนอทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั

ปริญญานิพนธ ์ การเปรียบเทยีบงานวิจัยในด้านต่างๆ การออกแบบการวิจัยสาํหรับปริญญานิพนธ ์

แนวทางดาํเนินงานวิจัย แผนการดาํเนินงาน การจัดทาํและนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ ์

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนา/อภิปราย      

30 ชม./ภาคการศึกษา 
45 ชม./ภาคการศึกษา 
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3.ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

   
 

 

 

 

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และ

นาํสไลด์พรีเซนเตช่ันของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สปัดาห์ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.   สามารถจัดการเกี่ ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและการวิจัย  โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ   
2.  สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเร่ิมให้เกดิการ

ปรับปรุงและแก้ไข 
3.  สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การแก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 
4.  ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสัมมนาในประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการวิจัย  
2.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

3.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

4.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอในหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้          

และตรงเวลา 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.  สามารถค้นคว้าความรู้ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์ และพัฒนา  

ข้อสรุป  ข้อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดูแลสุขภาพ

ประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

2.  มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีหลักการ และแนวคิดที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่าง

ถ่องแท้และลึกซ้ึง 

3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงไปในวิชาชีพ 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

4. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย

อย่างลุ่มลึก 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การสัมมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบาํบัดที่เชือ่มโยงกบัการดาํเนินการ

วิจัย 

2.  การมอบหมายงานมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ 
3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากการเขียน Abstract และ Concept paper ที่ใช้ประกอบการสมัมนา  
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.  สามารถวิเคราะห์ประเดน็ และปัญหาสาํคัญโดยใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิค

การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.  สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสม 
3.  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสงู 
4.  สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกบัการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

5.  สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏบัิติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
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3.2  วิธกีารสอน 

1.  การจัดประสบการการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้ค้นคว้างานวิจัยรูปแบบต่างๆ 

2.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกยีวกบัการดาํเนินงานวิจัยรูปแบบต่างๆ 

3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกบัการสมัมนา 

5.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  
6.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการการค้นคว้าหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี

ความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
7. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา และผลงาน (Abstract และ Concept paper)   

ของนิสติ  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้ง และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วย

ความรับผิดชอบและมีประสิทธภิาพ  
2.  มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม 

และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงาน  และ ผู้บังคับบัญชา 
3.  มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม   

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น 
2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุป และนาํมาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน

ประเดน็ปัญหาที่สาํคัญ และซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ 
2.  มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาโดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ 
3.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
4.  สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอผลงานทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ         

ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website สื่อการสอน A-Tutor  

2.  มุ่งเน้นนาํเสนอข้อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จํานวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน และสือ่ทีใ่ช ้
ผูส้อน 

สถานที ่

1 

จ 12 

ต.ค 58 

Critical reading 3 บรรยายและปฏบิตักิาร 

ผศ.ดร.นพพร จงกมล

วิวฒัน ์

 

ประสานมติร 

 

2 

พ 21 

ต.ค 58 

Critical reading  3 
สมัมนา 

และอภิปราย 

ผศ.ดร.นพพร จงกมล

วิวฒัน ์

ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ ์

องครักษ ์

ห้อง 229  

3 

อ. 8 ธ.ค 

58 

Literature review process 3 บรรยาย และปฏบิตักิาร  ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

4 

จ 14 

ธ.ค 58 

Research design  4 
บรรยาย สมัมนา 

และอภิปราย 
ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ 

ประสานมติร 

5 

จ 21 

ธ.ค 58 

Comparative research 

reading 
3 บรรยายและปฏบิตักิาร 

ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ 

ประสานมติร 

6 

จ 8 ก.พ 

59 

Comparative research 

reading 
3 

สมัมนา 

และอภิปราย 

ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ 

ประสานมติร 

7 

จ 15 

ก.พ 59  

Theory and concepts 

related to proposed 

research 

6 

บรรยาย ปฏบิตักิาร 

สมัมนา 

และอภิปราย 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

8 

จ 22 

ก.พ 59 

Conceptual framework 2 
สมัมนา 

และอภิปราย 
ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ 

ประสานมติร 

9 

จ 22 

ก.พ 59 

Writing literature review 2 บรรยายและปฏบิตักิาร ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

10 

จ 29 

ก.พ 59 

Writing literature review 3 
สมัมนา 

และอภิปราย 
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

11 

จ 14 

ม.ีค 59 

SDL:  Literature review 

presentation 
3 ศึกษาด้วยตนเอง  

ประสานมติร 

10 

จ 21 

ม.ีค 59 

Literature review 

presentation 
4 

สมัมนา ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และนาํมา

นาํเสนอ อภปิราย 

ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ 

ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

11 Research plan, and 4 สมัมนา และอภปิราย ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ ประสานมติร 
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จ 28 

ม.ีค 59 

conceptual framework ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

12 

จ 11 

เม.ย 59 

Writing research 

proposal 
3 

บรรยาย และปฏบิตักิาร  

 
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

13 

จ 18 

เม.ย 59 

Writing research 

proposal 
3 

สมัมนา 

และอภิปราย 
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

16 

จ 18 

เม.ย 59 

SDL: Research grant 1 
บรรยาย  

 
รศ. ดร. รัมภา บุญสนิสขุ 

ประสานมติร 

16 

จ 18 

เม.ย 59 

Research proposal 

presentation  
1 บรรยาย รศ. ดร. รัมภา บุญสนิสขุ 

ประสานมติร 

17 

จ 25 

เม.ย 59 

SDL: Research proposal 

presentation  
4 ศึกษาด้วยตนเอง  

 

18 

จ 2 พ.ค 

59 

 

SDL: Research proposal 

presentation  
4 ศึกษาด้วยตนเอง  

 

19 

จ 9 พ.ค 

59 

SDL: Research proposal 

presentation  
4 ศึกษาด้วยตนเอง  

 

19 

อ 17

พ.ค 59 

Research proposal 

presentation  
4 

นาํเสนอโครงร่างงานวิจัย 

อภิปราย และวิเคราะห์ 

รศ. ดร. รัมภา บุญสนิสขุ 

ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ

ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

ประสานมติร 

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 

2 
1.1,2.1-2.4, 3.1, 3.3, 

4.1-4.2, 5.2-5.4 

สมัมนา อภิปราย และวิเคราะห์

งานวิจัย 

ปฏบัิติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

รายงานรายบุคคล 
โครงการ/แผนงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 90% 
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3 1.1, 4.1, 4.3  

การเข้าช้ันเรียน 
พฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  
การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

ตลอดภาค 
การศึกษา 10% 

 

 

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.  SWU course web (A-tutor): PX504 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์วารสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org/ 

 

   

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
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-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
-  ข้อเสนอแนะผ่านทางกลุ่มอเีมลล์ หรือกลุ่มไลน์  (line) ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาํเป็น

ช่องทางการสื่อสารกบันักศึกษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

-  การวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารฝึกปฏบัิตินอก

สถานที่ 

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน ของคณาจารย์อื่นที่

ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน/Literature Review/Research 

Proposal และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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