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รายละเอียดของรายวิชา กภ 701 สัมมนาสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ701 สัมมนาสําหรับงานวิจัยทางคลินิก 

PTX701 Seminar for Clinical Research 

 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (2-2-5) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 ชยัคีร ี 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 วิจารณบทความงานวิจัยโดยใชหลักการทางวิชาการและ
จริยธรรมการวิจยัไดอยางเหมาะสม (A) 

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

2. ตีความงานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอวิจัยและวิธีการ
วิจัย (A) 

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

3. เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีไดจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
โครงรางงานวิจัยได (A) 

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

4. ทบทวนวรรณกรรม และนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
กับโครงรางงานวิจัยได (A) 

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

5. ตั้งคําถามงานวิจัย และสรางกรอบความคิดโดยใชหลักการทาง
วิชาการไดอยางเหมาะสม (A) 

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

6. วางแผนการดําเนินงานวิจัยและนําเสนอโครงรางงานวิจัยไดอยาง
เหมาะสม (A) 

1,2,5,6 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 
 การสัมมนาท่ีเนนการตีความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีไดจาก
การทบทวนงานวิจัย การตั้งคําถามงานวิจัยหรือโจทยวิจัยสูการสรางงานวิจัยทางคลินิก หลักการเขียนขอทุน
วิจัย รวมถึงทักษะการสื่อสารทางวิชาการท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝกปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

7 ชม. 16 ชม. 37 ชม. 75 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

-  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา  

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลไมนอยกวา 2 ชม./สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 1. ชี้ใหเห็นขอท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม   
 2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
  3. ไมประเมิน 

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

1.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากการนําเสนอแนวคิดวิจัยและโครงรางงานวิจัย 
2.  ประเมินจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

1. สรางองคความรูหรือนวัตกรรมอันกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีสําคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือตอ

สังคม 

๑. คุณธรรม
จริยธรรม 

๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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2. มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

3. ไมประเมิน 

 

 2.2  วิธีการสอน 

 1.  การมอบหมายงานโดยใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน  

  2.  ศึกษาดวยตนเองผานเอกสารการสอน คูมือการใชงาน 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. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสรางองค
ความรูใหม 
 2. สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ   
 3. ไมประเมิน 

   
3.2  วิธีการสอน 

 1.  การมอบหมายงานโดยใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของรายงาน  

  2.  ศึกษาดวยตนเองผานเอกสารการสอน คูมือการใชงาน EndNote, Mendeley รวมกับการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันทาง discussion board ในระบบ SWU moodle 

  3.  การสัมมนาในหลักการและรายละเอียดของเนื้อหางานวิจัยท่ีเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาโครงราง

งานวิจัย  

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห วิจารณบทความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

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

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
1. แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําท่ีดีทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
3. รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 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. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ 
3. นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ 
4. ไมประเมิน  
5. มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการสงงานท่ีมอบหมาย 
2.  ประเมินจากหัวขอท่ีใชในการสัมมนา 
3.  ประเมินจากรปูแบบในการนําเสนอแนวคิดโครงรางงานวิจัย 
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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 

ศ 3 กย. 
64 

9.00-
11.30 

 0.5   2      
แนวคิดและหลักการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน 

ผศ.ดร.
ชัชฎา  

    
 

SWU 
moodle, 
ZOOM, 
วิดีโอการ

สอน, 
 ส่ือโสต 

คอมพิวเตอร  
เอกสาร

ประกอบกา
รสอน  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

ศ 10 กย. 
64 

9.00-
11.30 

 0.5   2      หลักการตั้งคําถามงานวิจัย 
ผศ.ดร.
ชัชฎา  

    
 

ศ 17 กย. 
64 

8.30-
10.30 

 2    
Active learning การสืบคน
ขอมูลวิจัย  

    
 

ศ 17 กย. 
64 

10.30-
12.30 

  2        
Active learning โปรแกรม
เก่ียวกับการจดัการ
บรรณานุกรม 

      

 

ศ 24 กย. 
64 

8.30-
10.30 

  
 

2      
การสืบคนขอมลูวิจัยและ
โปรแกรมเก่ียวกับการจัดการ
บรรณานุกรม 

ผศ.ดร.
นิธินันท  

    

 

ศ 1 ตค. 
64 

8.30-
12.30 

1   3       
หลักการวิเคราะหบทความ
วิจัย (critical appraisal) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

    
 

ศ 8 ตค. 
64 

8.30-
12.30 

 4    หลักการวิเคราะหบทความ
วิจัย (critical appraisal) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

ศ 15 ตค. 
64 

8.30-
12.30 

  4      การอานงานวิจัยและตคีวาม
งานวิจัย (critical reading) 
โดยสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

ศ 22 ตค. 
64 

9.00-
12.00 

    3     
การอานงานวิจัยและตีความ
งานวิจัย (critical reading) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

   

ศ 29 ตค. 
64 

8.30-
12.30 

1  3       หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.
กานดา 

     

ศ 5 พย. 
64 

8.30-
12.30 

  4   หลักการทบทวนวรรณกรรม ผศ.ดร.
กานดา 

   

ศ 12 พย. 
64 

9.00-
11.00 

  2       ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับ
งานวิจัย (Conceptual 

framework) 

ผศ.ดร.
กานดา 

     

ศ 12 พย. 
64 

11.00-
12.00 

  4     ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับ
งานวิจัย (Conceptual 
framework) 

ผศ.ดร.
กานดา 

     

ศ 19 พย. 
64 

8.30-
12.30 

1          เทคนิคการนําเสนอทาง
วิชาการ 

 รศ.ดร.
รัมภา 

     

ศ 26 พย. 
64 

8.30-
12.30 

 4    Active learning (literature 
review 

  
  

ศ 26 พย. 
64 

13.30-
15.30 

 2    Active learning (literature 
review 
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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 

ศ 26 พย. 
64 

15.30-
16.30 

 1    literature review & 
formative feedback 

อ.ท่ี
ปรึกษา 

 
  

ศ 3 ธค. 
64 

8.30-
12.30 

    4     การนําเสนอแนวคิดวิจัย ผศ.ดร.
ชัชฎา 

 รศ.ดร.
รัมภา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

ผศ.ดร.
กานดา 

พฤ 9 ธค. 
64 

9.00-
10.00 

  1   literature review 
presentation (research 
rationale, research 
question, conceptual 
framework, research 
design, methodology) 

 รศ.ดร.
รัมภา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

  

ศ 17 ธค. 
64 

9.00-
12.00 

1  2   เทคนิคการเขียนโครงราง
งานวิจัย ทุนวิจัย และแหลง
ทุนวิจัย 

 รศ.ดร.
รัมภา 

  
  

 

ศ 17 ธค. 
64 

13.30-
15.30 

 2    
Active learning (proposal)    

  
 

ศ 17 ธค. 
64 

15.30-
16.30 

 1    proposal & formative 
feedback  

อ.ท่ี
ปรึกษา 

 
  

 

จ 20 ธค. 
64  

8.30-
12.30 

 3 1 
 

  proposal presentation 
สื่อสารภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ 

 รศ.ดร.
รัมภา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

  
 

* หมายเหตุ มี formative feedback ทุกครั้งหลังการสัมมนา 
 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

2 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม (1.1) ดาน
ความรู (2.2) 
ดานปญญา (3.1, 3.3)   
ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (4.4) 
ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.1-5.4) 
 

- สัมมนา อภิปราย และ
วิเคราะหงานวิจัย 

- ปฏิบัต/ิการคนควาตามท่ี
มอบหมาย 

- รายงาน 

- การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
 ตลอดภาค 

การศึกษา 
90% 

สรุป รวมสั ดส วน
การประเมินผลการ
เรียนรูแตละด าน
ของรายวิชานี้จาก
ทุกกิจกรรมท่ีมีดังนี้ 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 10 % 
2. ดานความรู 
40% 
3.  
ดานปญญา 30% 
4. ดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
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มคอ. 3 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

ความรับผิดชอบ 
10% 
5. ดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 10% 
 
 

3 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม (1.1) 
ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (4.2, 
4.4) 
ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.1-5.4) 

 

การมีสวนรวม อภิปราย  

การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

 

 
การประเมินผลการเรียน : 

1. การมีสวนรวมในกิจกรรม            10 % 
(1.การสืบคนขอมูล (อ.นิธินันท) 5%, 2. การสัมมนา (จากคณาจารย) 5%  

2. สัมมนาและรายงาน Critical appraisal+critical reading (รวมการสงงานตรงเวลา)     20%  
(จากอ.รัมภา) 

3. สัมมนาและรายงาน literature review+conceptual framework (รวมการสงงานตรงเวลา)  
(จากอ.กานดา)              20%  

4. นําเสนอและชิ้นงานแนวคิดวิจัย (concept paper)          10% 
(จากคณาจารย) 

5. นําเสนอและชิ้นงานการทบทวนวรรณกรรม             20% 
(research rationale, research question, conceptual framework, research design, 
methodology) (จากคณาจารย)        

6. นําเสนอและชิ้นงานโครงรางงานวิจัย (จากคณาจารย)          20%  
     รวม                  100 % 
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มคอ. 3 

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 

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/ 
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มคอ. 3 

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 เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม 

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

paper/proposal และการใหคะแนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
-  การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน ของคณาจารยอ่ืนท่ีไมใช

ทีมผูรวมสอน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา 
การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในรุนตอไป  

-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา
เนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 

-   ปรับปรงุรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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