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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ501 การวิจัยประยุกต      

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ501 การวิจัยประยุกต 

PTX501 Applied research 

2. จํานวนหนวยกิต 
2 (1-2-3) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 

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

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

Online และ SWU moodle  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

23 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 

เพ่ือใหนิสิต ELO TQF (จุดดํา) 
1. วิเคราะห วิจารณบทความงานวิจัยโดยใชหลักการทางวิชาการ
และจริยธรรมการวิจัยไดอยางเหมาะสม (A) 

1,2 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,  
4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4 

2. ตีความงานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอวิจัยและ
วิธีการวิจัย (A) 

1,2 2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 
5.2-5.4 

3. เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดท่ี ไดจากการทบทวนงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของกับแนวคิดวิจัยของตนเอง (A) 

1,2,5 3.2,3.3, 5.1  

4. ทบทวนวรรณกรรม และนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของกับแนวคิดวิจัยของตนเองได (A) 

1,2,5 2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 
5.2-5.4 

5. ตั้งคําถามงานวิจัยและสรางกรอบความคิดท่ีเก่ียวกับแนวคิด
วิจัยของตนเองโดยใชหลักการทางวิชาการไดอยางเหมาะสม (A) 

1,2 2.1, 3.1, 4.1-4.2, 4.4, 
5.2-5.4 

6. นําเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงรางงานวิจัยได (A) 5 1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 
4.1-4.2, 4.4, 5.2-5.4 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุง พศ.2562 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 การสืบคนขอมูล การอานงานวิจัยเชิงวิเคราะห การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ี
ไดจากการทบทวนงานวิจัย การตั้งคําถามงานวิจัยหรือโจทยวิจัยสูการพัฒนางานวิจัยประยุกตและการ
สื่อสารทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝกปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

6 ชม. 16 ชม. 23 ชม. 45 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

-  อาจารยประจํารายวชิา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา  

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลไมนอยกวา 2 ชม./สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

  1. ตระหนักรู จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 
  2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผูอ่ืน 
  3. ไมประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 
1.  การสัมมนาในประเด็นปญหาทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการวิจัย  
2.  การสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 
3.  การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากการนําเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงรางงานวิจัย 
2.  ประเมินจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

1. มีความรูความเขาใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางลึกซ้ึง โดย

สามารถคนควาและอิงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษท่ีทันสมัย และเปนระบบ 

2. ไมประเมิน 

๑. คุณธรรม
จริยธรรม 

๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 
๔. ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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3. มีความเขาใจในการประยุกตใชศาสตรท่ีเก่ียวของ และเขาใจการพัฒนาความรูใหม เพ่ือใชปฏิบัติ

ในวิชาชีพ การวิจัย และการพัฒนางาน 

 

 2.2  วิธีการสอน 

 1.  การมอบหมายงานโดยใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน  

  2.  ศึกษาดวยตนเองผานเอกสารการสอน คู มือการใชงาน EndNote, Mendeley รวมกับการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

  3.  การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเนื้อหางานวิจัยท่ีเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาโครงราง

งานวิจัย   

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห วิจารณบทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

โครงรางงานวิจัย (concept paper) 
2. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม และประเมินจากการทําบรรณานุกรรมในชิ้นงานเอกสารเสนอ

แนวคิดโครงรางงานวิจัย 
3. ประเมินจากการนําเสนอแนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงรางงานวิจัย และอภิปรายรวมกันในชั้น

เรียน 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 1.  สามารถวิเคราะหประเด็น ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจอันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพ่ือแกปญหาดวยงานวิจัยทางดานกายภาพบําบัดไดอยางเหมาะสม 
 2. ไมประเมิน 

  3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูดวยตนเอง  
  4. สามารถประยุกตใชงานวิจัย องคความรูในศาสตรทางกายภาพบําบัดและศาสตรท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

นําไปสูสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
3.2  วิธีการสอน 

 1.  การมอบหมายงานโดยใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน  

  2.  ศึกษาดวยตนเองผานเอกสารการสอน คูมือการใชงาน EndNote, Mendeley รวมกับการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

  3.  การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเนื้อหางานวิจัยท่ีเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาโครงราง

งานวิจัย  

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห วิจารณบทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

โครงรางงานวิจัย (concept paper) 
2. ประเมินจากการทําบรรณานุกรรมในชิ้นงานเอกสารเสนอแนวคิดโครงรางงานวิจัย 
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3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหาผานการนําเสนอแนวคิดโครงราง
งานวิจัย และอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  1.  มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูของตนเอง และรวมมือ
กับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 

  2. แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม ผูประสานงานอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

  3. สามารถปรับตัวตอสังคมและสิ่งแวดลอมและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน 
  4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางเหมาะสม 
 4.2  วิธีการสอน 

 1. การมอบหมายงานโดยใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา
สรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน 

2. จัดการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกท่ีจะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3. จัดเวทีการนําเสนอแนวคิดโครงรางงานวิจัยระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพ่ือกระตุนใหเกิด
การมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 
3.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

 1. ไมประเมิน  
 2. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุม
บุคคลตางๆ 
 3. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน วิเคราะห ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถ
จัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอผานสื่อท่ีเหมาะสม 
 4. มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาได 

5.2 วิธีการสอน  
1. จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยใช SWU moodle 
2. ใหนิสิตสัมมนาและนําเสนอแนวคิดโครงรางงานวิจัยโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการสงงานท่ีมอบหมาย 
2.  ประเมินจากหัวขอท่ีใชในการสัมมนา 
3.  ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอแนวคิดโครงรางงานวิจัย 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วันที่ 
เวลา 
 บร

รย
าย

 

ปฏ
ิบตั

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏบิ
ัต ิ

หัวขอ อาจารย 

 

สื่อที่ใชใน
การเรียน
การสอน 

จ 30 สค. 
64 

13.30-
16.00 

 0.5   2      
แนวคิดและหลักการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน 

ผศ.ดร.
ชัชฎา  

    
 

SWU 
moodle, 
ZOOM, 
วิดีโอการ

สอน, 
 ส่ือโสต 

คอมพิวเตอร  
เอกสาร

ประกอบกา
รสอน  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

จ 6 ก.ย. 
64 

13.30-
16.00 

 0.5   2      หลักการตั้งคําถามงานวิจัย 
ผศ.ดร.
ชัชฎา  

    
 

จ 13 ก.ย. 
64 

13.30-
15.30 

 2    
Active learning การสืบคน
ขอมูลวิจัย  

    
 

จ 13 ก.ย. 
64 

15.30-
17.30 

   2       
Active learning (โปรแกรม
เก่ียวกับการจดัการ
บรรณานุกรม) 

      

 

จ 20 กย. 
64 

13.30-
15.30 

  
 

 2
  

    
การสืบคนขอมลูวิจัยและ
โปรแกรมเก่ียวกับการจัดการ
บรรณานุกรม 

ผศ.ดร.
นิธินันท  

    

 

จ 27 กย. 
64 

13.30-
16.30 

1   2       
หลักการวิเคราะหบทความ
วิจัย (critical appraisal) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

    
 

จ 4 ตค. 
64 

13.30-
16.30 

 3    หลักการวิเคราะหบทความ
วิจัย (critical appraisal) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

จ 11 ตค. 
64 

13.30-
15.30 

 2    หลักการวิเคราะหบทความ
วิจัย (critical appraisal) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

จ 18 ตค. 
64 

13.30-
17.30 

   4      การอานงานวิจัยและตีความ
งานวิจัย (critical reading) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

     

จ 25 ตค. 
64 

13.30-
16.30 

    3     
การอานงานวิจัยและตีความ
งานวิจัย (critical reading) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

จ 1 พย. 
64 

13.30-
17.30 

1  3       หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.
กานดา 

     

จ 8 พย. 
64 

13.30-
17.30 

  4     หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.
กานดา 

     

จ 15 พย. 
64 

13.30-
15.30 

   2       ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับ
งานวิจัย (Conceptual 
framework) 

ผศ.ดร.
กานดา 

     

จ 22 พย. 
64 

13.30-
16.30 

    4     ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับ
งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.
กานดา 

    

จ 29 พย. 
64 

13.30-
14.30 

1          เทคนิคการนําเสนอทาง
วิชาการ 

 รศ.ดร.
รัมภา 

     

อ. 7 ธค. 
64 

13.30-
15.30 

  2     การนําเสนอแนวคดิโครงราง
งานวิจัย 1 

ผศ.ดร.
ชัชฎา 

 รศ.ดร.
รัมภา 

ผศ.ดร.
กานดา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

จ. 13 ธค. 13.30-   2     การนําเสนอแนวคดิโครงราง ผศ.ดร.  รศ.ดร. ผศ.ดร. ผศ.ดร.  
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วันที่ 
เวลา 
 บร

รย
าย

 

ปฏ
ิบตั

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏบิ
ัต ิ

หัวขอ อาจารย 

 

สื่อที่ใชใน
การเรียน
การสอน 

64 15.30 งานวิจัย 2 ชัชฎา รัมภา กานดา นิธินันท 

พฤ.16 
ธค. 64 

13.30-
15.30 

    2     
การนําเสนอแนวคิดโครงราง
งานวิจัย 3 

ผศ.ดร.
ชัชฎา 

 รศ.ดร.
รัมภา 

ผศ.ดร.
กานดา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

 

* หมายเหตุ มี formative feedback ทุกครั้งหลังการสัมมนา 
 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

2 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) ดานความรู (2.2) 
ดานปญญา (3.1, 3.3)   
ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.4) 
ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.1-5.4) 
 

- สัมมนา อภิปราย และวิเคราะห
งานวิจัย 

- ปฏิบัต/ิการคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

- รายงาน 

- การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

90% 

ส รุ ป ร ว ม สั ด ส ว น ก า ร
ประเมินผลการเรียนรูแตละ
ดานของราย วิชาน้ีจากทุก
กิจกรรมท่ีมีดังน้ี 
1.คุณธรรม จริยธรรม 10 % 
2. ดานความรู 40% 
3.  
ดานปญญา 30% 
4. ดานความสมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
10% 
5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10% 
 
 

3 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) 
ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.2, 4.4) 
ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.1-5.4) 

 

การมีสวนรวม อภิปราย  

การนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 
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การประเมินผลการเรียน :  
1. การมีสวนรวมในกิจกรรม               10 % 

(1.การสืบคนขอมูล (อ.นิธินันท), 2. present concept paper (จากคณาจารย)     
2. สัมมนาและรายงาน Critical appraisal +critical reading (รวมการสงงานตรงเวลา)            

 20%  (จากอ.รัมภา) 
3. สัมมนาและรายงาน literature review + conceptual framework (รวมการสงงานตรงเวลา) 
20% (จากอ.กานดา) 
4. นําเสนอและรายงานแนวคิดโครงรางงานวิจัย (concept paper)         50%  
(จากคณาจารย) 

                 รวม     100 %
      
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

- นิสิตตองเขาเรียนอยางนอย 80% ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะพิจารณาการตัดเกรด 
- เกณฑการประเมิน: อิงเกณฑ 

≥ รอยละ 80  A 
  75 – 79.9  B+ 
  70– 74.9  B 
  65 – 69.9  C+ 
  60 –64.9  C 
  ≤ รอยละ 59.9  F 
 
 

หมวดท่ี 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. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวขอท่ีอาจารยประจําหัวขอเปนผูแนะนํา 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1. http://www.casp-uk.net/ 

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

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
1.  เว็บไซดท่ีเกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา 
2.  เว็บไซดวารสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  

-  http://ptjournal.apta.org/ 
-  http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx 
-  http://www.jospt.org/ 

   
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
-  สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
-  ขอเสนอแนะผานทางกลุมอีเมลล หรือกลุมไลน  (line) ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทาง 
การสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  
-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเปาประสงคท่ีตั้งไว 

3. การปรับปรุงการสอน (ใสตารางปรับปรุง) 
- ไมมี  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  การกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสัมมนา/รายงาน/Literature Review/concept paper 

และการใหคะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน 
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในรุนตอไป  

-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา
เนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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