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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 481 การวิจยัทางกายภาพบาํบดั     

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1-2 ประจําปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ481 การวิจัยทางกายภาพบาํบัด     

PX481 Research in Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบดั (ฉบบั ปี พ.ศ.2558) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการบริหารจรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นธินินัท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ ์รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติยา วิริยะ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุล chadpsm@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.กสมิา กติิยานนัท ์ kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ ์ jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.ธติิมาศ วินัยรักษ์ Thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ พรพรหม เชยะสทิธิ์ pornprom.chayasit@g.swu.ac.th ผู้ช่วยสอน 

 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/ นิสติช้ันปีที่ 4  

 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

21 เมษายน พ.ศ.2564  

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัย ชีวสถิติเบื้ องต้น วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล  วิจารณ์งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทางกายภาพบําบัด นําเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ และ

นาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.1  ทบทวนวรรณกรรมและวิจารณง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบาํบดัได้ โดยคาํนงึถงึจริยธรรม

การวิจัย (1.1, 1.2, 2.3, 3.3) 

1.2  นาํเสนอโครงงานวิจัยได้ (2.3, 3.2, 3.3) 

1.3  ปฏบิตัิการวิจยัร่วมกบัสมาชิกในทมีและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม และมีวินัย (1.3, 1.4, 2.5 4.1, 4.2, 4.4) 

1.4  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถติิเบื้องต้นได้ (5.1) 

1.5  สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม (3.3)   

1.6  นาํเสนอผลการวิจัยในรูปแบบงานเขียน (manuscript) โปสเตอร์ และการนาํเสนอด้วยวาจาได้ 

(2.3, 2.5, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกบัข้อเสนอการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่แสดงใน มคอ. 5 
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หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ ชีวสถิติเบื้ องต้น ริเร่ิมแก้ปัญหา วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล 

วิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบาํบัด นาํเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัย ทาํงานเป็นทีมด้วยความ

รับผิดชอบ โดยได้รับการส่งเสริม และการควบคุมดูแลของอาจารย์ และนาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 
 

ภาค

การศึกษา 

บรรยาย/สมัมนา 

(เสริมบรรยาย) 
สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

1 5/1 
ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

46 29 

2 0/9 14 1 

รวม 5/10 60 30 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและ              

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

                

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเป็นรายบุคคล  

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจดัการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ 
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4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบดั 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ       

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบิัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านจติสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถงึหน้าที่ ความ

รับผดิชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม  

3. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ 

และการปฏบิตัิงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์ในการทาํรายงาน การอ้างองิผลงาน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งรายงานตามเวลาที่กาํหนด  

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 1. ไม่ประเมิน 

 2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและดาํรงชีวิตอย่างมี

ความสขุท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน ์

 3. มีความรู ้ความเขา้ใจเพือ่นมนุษย/์สงัคมทั้งไทยและนานาชาติ/ กฎหมายในชีวิตประจําวนั

และสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาและสรา้งสรรคส์งัคม 

 4. ไม่ประเมิน 

 5. มีความรูพ้ื้นฐาน และทกัษะในการดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  บรรยายความรู้  

2.  มีการแนะนาํวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง  

3.  ให้นิสติปฏบิัติการสบืค้นข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย ทบทวนจัดทาํโครงร่างงานวิจัย 

และรายงานผลการวิจัย (manuscript)  

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยหน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากช้ินงาน โครงร่างงานวิจัย และรายงานผลการวิจัย (รูปแบบ manuscript)  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน   

2. สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการทํางานวิจยัหรือสรา้งนวตักรรมที่เกีย่วขอ้งกบั
วิชาชีพกายภาพบาํบดั  

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอ่ื้นที่เกีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธที์่ปลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั  

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบดักบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธภิาพ ให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้นิสติดาํเนินโครงการวิจัย  

2.  ส่งเสริมให้นิสติมีการวางแผน และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

3.  ส่งเสริมให้นิสติมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

4.  มอบหมายงานให้นิสิตทาํการค้นคว้า นาํเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ

เช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคาํนึงถงึสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพในปัจจุบัน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยผ่านการนําเสนอโครงร่าง

งานวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

2.  ประเมินผลจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานวิจัยผ่านการนาํเสนอ

โครงร่างงานวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

3.  ประเมินเนื้อหาจากช้ินงานข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

 1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน 

และ ผูบ้งัคบับญัชา 

 2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสขุภาพและในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั  

 4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 
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4.2  วิธกีารสอน 

 1. จัดให้นิสติทาํโครงการวิจัยเป็นกลุ่มภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือผลักดันให้เกดิการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

 2. จัดให้มีการดาํเนินการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้มีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่าง

สร้างสรรค์ระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 

 3. จัดให้มีการนําเสนอโครงงานวิจัยหน้าช้ันเรียน เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์ระหว่างผู้เช่ียวชาญ ผู้นาํเสนอ และผู้เข้าร่วมสัมมนา  และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก 

ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออกและการตอบคาํถามของนิสติในการนาํเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

2.  ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

3.  ประเมินจากผลงานรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาํกลุ่มวิจยั (ประเมินพฤติกรรมและ

ความก้าวหน้าในการดาํเนนิการวิจัย ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง) 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งการ

พฒันาสามารถศึกษาทําความเขา้ใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางสถติิหรือ

คณิตศาสตรที์่เกีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม ในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 5.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

 5.3 สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

 

5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลงานวิจยัซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบนั 

2.  ปฏบิัติการวิเคราะห์ คัดกรอง และสรุป ข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถติิที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย 

3.  ปฏบิตัิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสบืค้นและวิเคราะห์ข้อมูล  

4.  มอบหมายงานให้นิสตินาํเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแบบต่างๆ ได้แก่ รายงานการวิจัยฉบบั

พร้อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) โปสเตอร์ และการนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน 

5.  ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอผลการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการทางกายภาพบาํบดั 
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5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิจากการนาํเสนอโครงร่างการวิจัยและ

นาํเสนอผลการวิจัย  

2.  ประเมินการนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยและรายงานผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน 

3.  ประเมินช้ินงาน manuscript และ poster 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ท่ี วันท่ี เวลา วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 
(เส

รมิ
บร

รย
าย

) 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ต ิ

wo
rk

lo
ad

 น
อก

ชั้น
เรีย

น 

กำหนดการสำคัญ 
รายวิชา กบ 481 ปี
การศึกษา 2563 

อาจารย์ ผู้สอนร่วม 
สถานที่/
วิธีการ 

นิสิตกลุม่ 1 (14 คน) นิสิตกลุม่ 2 (61 คน) 

1 อ.2 ก.พ.64 13.30-
14.30 

จ.29 
มี.ค.
64 

13.30-
14.30 

1           1.ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วางแผนการดำเนินงาน 

ผศ.ดร.นิตยา   SWU 
Moodle 

    14.30-
15.30 

  14.30-
15.30 

  1             

    15.30-
16.30 

  15.30-
16.30 

1           2.จริยธรรมการวิจัย ผศ.ดร.
นิธินันท ์

  SWU 
Moodle 

  พ.3ก.พ.64 13:30-
14:30 

อ.30 
มี.ค.
64 

13:30-
14:30 

1           3.ชีวสถิติ: Correlation 
(วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

ผศ.ดร.จิรา
ภรณ์  

  SWU 
Moodle/As
signment 

    14.30-
16.30 

  14.30-
16.30 

  2           ผศ.ดร.จิรา
ภรณ์  

อ.ดร.ยุภา
ภรณ ์

SWU 
Moodle/As
signment 

  พฤ.4ก.พ.64 13:30-
14:30 

พ.31 
มี.ค.
64 

13:30-
14:30 

1           4.ชีวสถิติ:  ความ
น่าเช่ือถือในการวัด 
(Reliability and 
validity)/ การทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมอื 

ผศ.ดร.จิรา
ภรณ์  

  SWU 
Moodle/ 
WebEx/Lin
e 

    14.30-
16.30 

  14.30-
16.30 

  2             อ.ดร.ยุภา
ภรณ ์

SWU 
Moodle/ 
WebEx/Lin
e 

  ศ.5ก.พ.64 13:30-
14:30 

พฤ 1 
เม.ย.
64 

13:30-
14:30 

1           5.ชีวสถิติ: Comparison 
(วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

อ.ดร.นิธินันท ์   SWU 
Moodle/As
signment 

    14.30-
16.30 

  14.30-
16.30 

  2           อ.ดร.นิธินันท ์ อ.พร
พรหม 

SWU 
Moodle/ 
Assignment 

2 จ.8 ก.พ.64 13.30-
15.30 

ศ. 2 
เม.ย.
64 

13.30-
14.30 

  1         6.การทบทวน
วรรรณกรรมและจัดทำ
โครงร่างงานวิจัย  

อ.ที่ปรึกษา   SWU 
Moodle/ 
Line 
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        14.30-
15.30 

          2 ทบทวนวรรณกรรมและ
จัดทำโครงร่างงานวิจัย 
(active learning) 

    WebEx/Lin
e/E-mail 

  อ.9 ก.พ.64 13:30-
16:30 

จ. 5 
เม.ย.
64 

13:30-
16:30 

  3         7.การออกแบบตาราง/
แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลการ
วิจัย 

อ.ที่ปรึกษา   WebEx/Lin
e/E-mail 

  พ.10ก.พ.64 13.30-
16.30 

พ. 7 
เม.ย.
64 

13.30-
16.30 

  3         ทบทวนวรรณกรรมและ
จัดทำโครงร่างงานวิจัย 

อ.ที่ปรึกษา   WebEx/Lin
e/E-mail 

  พฤ.11ก.พ.
64 

13.30-
16.30 

พฤ. 8 
เม.ย.
64 

13.30-
15.30 

  2         ทบทวนวรรณกรรมและ
จัดทำโครงร่างงานวิจัย 
(ต่อ) 

อ.ที่ปรึกษา   WebEx/Lin
e/E-mail 

        15.30-
16.30 

          1 ทบทวนวรรณกรรมและ
จัดทำโครงร่างงานวิจัย 
(active learning) 

      

3 พ.17ก.พ.64 13.30-
15.30 

ศ. 9 
เม.ย.
64 

13.30-
15.30 

          3 ทบทวนวรรณกรรมและ
จัดทำโครงร่างงานวิจัย 
(active learning) 

    WebEx/Lin
e/E-mail 

4 พ.24 ก.พ.
64 

13.30-
15.30 

อ.27
เม.ย.
64 

13:30-
15:30 

  2         8.ชีวสถิติ: Sample size 
calculation 

ผศ.ดร.ชัชฎา   SWU 
Moodle/ 
WebEx/Lin
e 

    15.30-
16.30 

  15.30-
16.30 

    1       สัมมนา sample size 
determination 

ผศ.ดร.ชัชฎา อ.พร
พรหม 
(วันที่ 24 
ก.พ.)/ อ.
ดร.ธิติมาศ 
(วันที่ 19 
เม.ย) 

SWU 
Moodle/ 
WebEx/Lin
e 

          5 18 1 0 0 6 online covid กพ/มคี 
64 จำนวน 30 ช่ัวโมง 

24     

  ก.พ.--30 
เม.ย.64 

                10 Active learning ทบทวน
วรรณกรรมจัดทำโครงรา่ง
งานวิจัย  (1 พ.ค.64 
อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมิน
ช้ินงานทบทวน
วรรณกรรม 10%)  

อ.ที่ปรึกษา   WebEx/Lin
e/E-mail 

  ช่วงวันท่ี 1-
10 พ.ค.64 

                1 Active learning: พบ 
Mentor (ครั้งท่ี 1 )  บท
นำ ความสำคญัและที่มา 
และวัตถุประสงค ์

Mentor 
รายวิชา 

  WebEx/Lin
e/E-mail 

  ช่วงวันท่ี 1-
10 มิ.ย.64 

                1 Active learning: พบ 
Mentor (ครั้งท่ี 2 ) นิสิต
ขอนำแนะเก่ียวกับความ
เหมาะสมของ บทนำ 
ความสำคัญและที่มา และ
วัตถุประสงค์ และ 
รูปแบบงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย 

Mentor 
รายวิชา 

  WebEx/Lin
e/E-mail 

  ช่วงวันท่ี 
20-30 ม.ิย.

64 

                1 Active learning: พบ 
Mentorนิสิตขอนำแนะ
เก่ียวกับความเหมาะสม
ของ รูปแบบงานวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย ข้ันตอน
การดำเนินงาน 

Mentor 
รายวิชา 

  WebEx/Lin
e/E-mail 
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  จ.5 ก.ค.64 13.30-
16.30 

              3 Active learning: จัดทำ
เอกสารเก่ียวกับจริยธรรม
วิจัย  

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ.8 ก.ค.
64 

13.30-
16.30 

              3 Active learning: จัดทำ
เอกสารเก่ียวกับจริยธรรม
วิจัย  

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  จ.12 ก.ค.64 13.30-
14.30 

              1 Active learning: เตรียม
เก็บข้อมูล 

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ.15 ก.ค.
64 

13.30-
14.30 

              1 Active learning: เตรียม
เก็บข้อมูล 

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  จ.19 ก.ค.64 13.30-
14.30 

              1 Active learning: เตรียม
เก็บข้อมูล 

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ.22 ก.ค.
64 

13.30-
14.30 

              1 Active learning: เตรียม
เก็บข้อมูล 

    คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

5                     30 ก.ค.64 อ.ท่ีปรึกษา
ประเมิน โครงร่าง
งานวิจัย (10%) 
ความก้าวหน้าในการวิจัย 
ครั้งท่ี 1 (10%) 

      

                      ผู้ประสานงานวิชา
ประเมินกิจกรรมด้าน 
ethic (อนุมัต ิ
Exemption/approved 
Ethic ก่อนวันท่ี 15 ส.ค.
64 อย่างน้อย 10 วัน 
(5ส.ค.) ได ้20% เตม็  

      

5 พฤ 29 ก.ค.
64 

13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

6 จ 2 ส.ค.64 13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ 5 ส.ค.
64 

13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

7 จ 9 ส.ค.64 13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 
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8 จ 16 ส.ค.64 13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ 19 ส.ค.
64 

13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

9 จ 23 ส.ค.64 13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

  พฤ 26 ส.ค.
64 

13.30-
16.30 

      3         การปฏิบัติการวิจัย 1: เก็บ
ข้อมูล 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  คณะ
กายภาพ/
สถานที่เก็บ
ข้อมูล 

10 ศ 3 ธ.ค.64 8.30-
10.30 

      2         การปฏิบัติการวิจัย 2: 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(spss) 

ผศ.ดร.จิรา
ภรณ ์

อ.ดร.ธิติ
มาศ  

คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
Moodle/W
ebEx 

    10.30-
12.30 

      2         การปฏิบัติการวิจัย 2: 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(spss) 

อ.ดร.นิธินันท์  อ.พร
พรหม 

คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
Moodle/W
ebEx 

          5 46 1 0 0 29 รวมจำนวนช่ัวโมงภาค
เรียนท่ี 1/2564 

52     

11                     1-ถึง 3 ก.พ.65 อ.ท่ี
ปรึกษาประเมิน
ความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 
(10%)) 

      

11 ศ 4 ก.พ.65 8.30-
10.30 

      2         การวิจารณ์และสรุป
ผลการวิจัย 

ผศ.ดร.ชัชฎา อ.พร
พรหม 

คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
Moodle/W
ebEx 

    10.30-
12.30 

      2         การรายงานผลการวิจัย 1: 
Manuscript writing 
and referencing  

ผศ.ดร.
นิธินันท ์

อ.ดร.กสิ
มา 

คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
Moodle/W
ebEx 

12 ศ.11 ก.พ.
65 

8.30-
9.30 

      1         การรายงานผลการวิจัย 2: 
Poster and oral 
presentation  

อ.พรพรหม   คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
Moodle/W
ebEx 

    9.30-
10.30 

        1       อ.พรพรหม ผศ.ดร.
นิธินันท ์

คณะ
กายภาพบำบั
ด/SWU 
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Moodle/W
ebEx 

    10.30-
11.30 

      1         Manuscript writing  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

13 ศ.18 ก.พ.
65 

8.30-
9.30 

        1       Manuscript writing  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

14 ศ.25 ก.พ.
65 

8.30-
9.30 

      1         Manuscript writing  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

15 ศ.4 มี.ค.65 8.30-
9.30 

        1       Manuscript writing  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

16 ศ.11 มี.ค.65 8.30-
10.30 

      2         เตรียมนำเสนอผลการวจัิย
ด้วยวาจา 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

17 ศ.18 มี.ค.65 8.30-
10.30 

      2         เตรียมนำเสนอผลการวจัิย
ด้วยวาจา 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

    

18 ศ.25 มี.ค.65 8.30-
16.30 

      3 4        Project day  (oral 
present 25%, 
manuscript 10%, 
poster 5%) (ส่ง 
manuscript .ให้
กรรมการภายในวันที่ 20 
มี.ค.65,ส่งบทคัดย่อและ
poster ให้ อ.ที่ปรึกษา
ภายใน  7 วัน หลังจาก 
oral present 

ผู้ประสานงาน
รายวิชา และ
คณาจารย ์

แผนสอง 
จัด 
online 
เฉพาะ
กลุ่มที่
นำเสนอ
และ
กรรมการ
ประเมิน 

4 ห้อง 321, 
301, 302, 
304 และ 
ห้อง 321 
และ 304 

19 จ.28 ม.ีค.65 13.30-
16.30 

      
 

2     1  นำเสนอผลการวิจัยด้วย
วาจา (สำรอง)  (เฉพาะ
นิสิตช้ันปีที่ 4) 

ผู้ประสานงาน
รายวิชา และ
คณาจารย ์

แผนสอง 
จัด 
online 
เฉพาะ
กลุ่มที่
นำเสนอ
และ
กรรมการ
ประเมิน 

ห้อง 321  

          0 14 9 0 0 1 จำนวนช่ัวโมงในภาค
เรียนท่ี 2/2564 

23     

          5 61 10 0 0 30 จำนวนช่ัวโมงตลอดปี
การศึกษา 2564 

75 บรรยาย+
สัมมนา
เสรมิ
บรรยาย 

 

 

 หมายเหตุ  

1. การเรียนการสอนหัวข้อที่ 1-8 แบ่งจดัสองรอบ (รอบ 1 กุมภาพันธ ์2564 และรอบ 2 มีนาคม-เมษายน 

2564) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการฝึกปฏบิตัิงานทางคลินกิของนิสติซึ่งแบ่งเป็นสองรอบ 

2. ในทุกหัวข้อที่จัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหัวข้อบรรรยาย สมัมนา และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

(อาจารย์ที่ปรึกษา) มีการให้ formative feedback แก่นสิติ ทั้งในลักษณะรายกลุ่มและรายบุคคล  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน 

1-6 คุณธรรม

จริยธรรม 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, (1.5) 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์

ในการทาํรายงาน การอ้างองิผลงาน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การตรงต่อเวลาในการส่งรายงานตาม

เวลาที่กาํหนด  

ตลอด

ภาค

การศึกษา

ที่ 1 และ 

2 

10% 

3, 4, 5, ความรู้  

2.3, 2.5  

1.  ประเมินจากการนาํเสนอผลการวิจัย

หน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากช้ินงาน โครงร่างงานวิจัย 

และรายงานผลการวิจัย (รูปแบบ 

manuscript) 

สปัดาห์ที่ 

5, 18 

20% 

 

3, 4, 5,  ทกัษะทางปัญญา 

3.2, 3.3, 

(3.1), (3.4) 

1.  ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยผ่านการ

นาํเสนองานวิจัย และช้ินงาน manuscript 

2.  ประเมินผลจากความสามารถในการ

คิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการ

ตอบคาํถามในช้ันเรียน 

สปัดาห์ที่ 

18 

30% 

1, 2, 3, 

5 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.4 

(4.3)  

1.  ประเมินจากพฤติกรรม การ

แสดงออกและการตอบคาํถามของนิสติ

ในการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมาย 

3.  ประเมินจากผลงานรายบุคคล โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาประจาํกลุ่มวิจัย  

สปัดาห์ที่ 

5,11  

20% 

3, 4, 5, 

6 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1, 5.2, 5.3 

1.  ประเมินความสามารถในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิจากการนาํเสนอ

ผลการวิจัย  

2.  ประเมินการนาํเสนอโครงร่าง

งานวิจัยและรายงานผลการวิจัยหน้าช้ัน

เรียน 

3.  ประเมินช้ินงาน manuscript และ 

poster 

สปัดาห์ที่  

5,18 

20% 

 รวมการประเมินทุกทกัษะ 100% 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผดิชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

 กิจกรรม 

  ภาคเรียนที่ 1/2564 

    1. ประเมินช้ินงานทบทวนวรรณกรรม (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 

10% 

2. ประเมินช้ินงานโครงร่างงานวิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 10% 

     3. ประเมินความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน คร้ังที่ 1: ทวบทวน

วรรณกรรม จัดทาํโครงร่างงานวิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาํกลุ่ม) 

10% 

4. ประเมินการย่ืนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจาณาทางจริยธรรม 

หรือ ของดเว้นการพิจารณา (ethic exemption) 

 

20% 

ภาคเรียนที่ 2/2564  

     5. ประเมินความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน คร้ังที่ 2: ดาํเนินงานวิจัย 

และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาประจาํกลุ่ม) 

10% 

     6. ประเมินการนาํเสนอผลการวิจัยหน้าช้ันเรียน (โดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์อกี 2 ท่าน)   

7. ประเมินช้ินงาน รายงานผลการวิจัย (manuscript) (กรรมการ 2 

ท่านที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา)  

25% 

 

10% 

     8. ประเมินโปสเตอร์นาํเสนอผลงานวิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 5 % 

 

รวม 

 

 

 เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 

3
nd
ed. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009. 

2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7
th
 ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993. 

3. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท.์ ระเบียบวิธกีารวิจัย Research methodology: แนวการเขียนโครงร่าง

งานวิจัยและรายงานการวิจัยประจาํภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จาํกดั 

4. บุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์. สถติิวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย Statistical analysis for research: a 

step by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543. 

5. ราํไพ สขุสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถติิการวิจัย 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 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์นติยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

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

-  http://www.jospt.org 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
-  การประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา 2563 และให้ปรับเข้าสถานการณ์

ปัจจุบันที่มีการโรคระบาด COVID-19 ในประเทศ และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
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ปัญหา อุปสรรคที์่พบ และ

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินการ

เรียนการสอน 

สิง่ที่ปรบัปรุง สิง่ที่ขอการสนบัสนุน

จากคณะ 

1.ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนและช่วงเวลาที่สอน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัช่วงการออกฝึก

ปฏบิัติงานรายวิชาคลินิกของนิสติ 

(ปรับตามสถานการณปั์จจุบนั) 

 จัดการสอนเน้ือหาที่จาํเป็นต่อการ

จัดทาํโครงร่างงานวิจัย ในรูปแบบ

ออนไลน ์โดยจัดเป็น 2 รอบให้

สอดคล้องกบัการฝึกปฏบิัตงิานทาง

คลินิกของนิสติแต่ละกลุ่ม 

(กุมภาพันธ ์และ เมษายน 2564)  

 

2. เตรียมแผนสาํรองจัดการนาํเสนอ

ผลงานวิจัยของนิสติในรูปแบบ

ออนไลน ์เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถาน

การโรคระบาด Covid19 ในประเทศ 

(จาก มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563) 

เตรียมจัดการนาํเสนอผลงานวิจัยใน

รูปแบบออนไลน์ 

 

 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
ประเมินที่ปลายปีการศึกษา 

-  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินนิสติ  

- นิสติประเมินตนเองด้วยแบบประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์  

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-   ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


