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สาขากายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กภ 282  การวิจยัทางกายภาพบ าบดั 2 
PTX 282  Physical Therapy Research II 

2. จ านวนหน่วยกติ 

1 (0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบ าบดั  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบ าบดั กลุ่มการบริหารจดัการและการวิจยัทางกายภาพบ าบดั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ยภุาภรณ์     รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา (หลกั) 
อ.ดร.ธิติมาศ  วินยัรักษ ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา (รอง) 
ผศ.ดร.ชชัฎา ชินกุลประเสริฐ  chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.นิธินนัท ์ ชยัคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั   

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

SWU Moodle, Zoom (online) 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

เพื่อใหนิ้สิต ELO 
1. ปฏิบติักระบวนการวิจยั โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมการวิจยัได ้(A) 1, 6 
2. ปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัดว้ยโปรแกรมทางสถิติเบ้ืองตน้ได ้(A) 6 
3. ปฏิบติัการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปผลวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม (A) 6 
4. มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและท างานวิจยัร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(A) 1 
5. น าเสนอผลงานทางวิชาการดว้ยวาจาได ้(A) 3 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  
จดัท าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
กระบวนการเก็บขอ้มูล การปฏิบติัการเก็บขอ้มูลวิจยั รวมถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปผลวิจยั 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยัจดัเวลาใหค้  าปรึกษาตามความตอ้งการของนิสิตเป็นรายบุคคล 

4. ความรับผิดชอบหลกั/ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล และ                       

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสยั 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

   


     


         
 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเอง
นอกช้ันเรียน 

- 
ตามความตอ้งการของ

นิสิตเฉพาะราย 
ปฏบิัติ 22 ชม./ภาคการศึกษา 

สัมมนาเสริมปฏิบติั 8 ชม./ภาคการศึกษา 
7.5 ชม. 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีพฒันา 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์มีจิตส านึกสาธารณะ และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการท่ีศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน และ
ด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการเรียนรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั (ความรับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน 

6. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกบัปัญหา คุณธรรม จริยธรรมใน

ทุกสถานการณ์ได้อย่างหมาะสม (ความรับผิดชอบหลกั) 
1.2 วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาระหว่างท างานวิจัยในด้านคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย เคารพสิทธิของ
อาสาสมคัรงานวิจยั การคดัลอกผลงาน และการอา้งอิงผลงานทางวิชาการท่ีถูกตอ้งตามหลกัสากล 

2. มอบหมายงานใหนิ้สิตอา้งอิงผลงานทางวิชาการในผลงานวิจยัของนิสิต 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างท างานวิจยัเป็นรายบุคคล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 
(ประเมินพฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยั) 

2 ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

นิสิตกายภาพบ าบัดมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู ้อ่ืน สังคม 
ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต 
และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใชใ้นการดูแลสุขภาพ ท่ีน าไปสู่สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดย
ก าหนดผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดงัน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
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2. สามารถอธิบายความรู้ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ ระบบ

สุขภาพ กฎหมาย ความรู้ดา้นการจดัการ การบริหารงานบริการกายภาพบ าบดัหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถอธิบายสาระส าคญัของศาสตร์ท่ีเป็นวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริม 

ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ความรับผิดชอบรอง) 

4. สามารถปฏิบัติวิจัยพื้นฐานทางกายภาพบ าบัดโดยค านึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย (ความรับผิดชอบ

หลกั) 
2.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสิตปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และ
สรุปผลงานวิจยั โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยัใหค้  าแนะน า 

2. ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัสัมมนาในการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจยั 
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการท างานวิจัยเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่มวิจัย (ประเมิน
พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยั) 

2. ประเมินจากการน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 
3 ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 

1. สามารถประยกุตค์วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้ (ความรับผิดชอบหลกั) 

3. ไม่ประเมิน 

4. เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม (ความรับผิดชอบหลกั) 

5. ไม่ประเมิน 

6. สามารถค้นควา้และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับความรู้ใน

ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

7. สามารถพฒันาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ความรับผิดชอบหลกั) 
3.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสิตด าเนินโครงการวิจยั โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้และคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปผลวิจยัดว้ยตนเอง 

2. ส่งเสริมใหนิ้สิตมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมใหนิ้สิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรม 
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3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการคิดอยา่งเป็นระบบและแกไ้ขปัญหาระหว่างด าเนินการวิจยั และการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองซ่ึงประเมินเป็นรายบุคคล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั (ประเมินพฤติกรรมระหว่าง
ด าเนินงานวิจยั)  

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั  และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหางานวิจยัผา่นการน าเสนอผลการวิจยั 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพฒันา 

นิสิตมีความสามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ  ส่ิงแวดล้อมมี
ความสามารถในการปรับตวั และมีปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกนัได ้ตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ เรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และ 

ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ  สังคม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ (ความรับผิดชอบหลกั) 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีจิตบริการและมีปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา (ความ

รับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน 
4.2  วิธีการสอน 

1. จดัให้นิสิตท าโครงการวิจยัเป็นกลุ่มภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อผลกัดนัให้เกิดการ
อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น อนัจะน าไปสู่การฝึกท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

2. จดัให้มีการด าเนินการวิจยั เพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสัมพนัธ์อย่าง
สร้างสรรคร์ะหวา่งคณะผูว้ิจยัและผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 

3. จัดให้มีการน าเสนอโครงงานวิจัยหน้าชั้ นเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าเสนอ และผูเ้ข้าร่วมสัมมนา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออก ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงประเมินเป็นรายบุคคล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่ม
วิจยั (ประเมินพฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยั) 

2. ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออก และการตอบค าถามของนิสิตในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

สามารถศึกษา และท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา คน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ  น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา (ความรับผิดชอบ
หลกั) 

2. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง) 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบหลกั) 
5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานใหนิ้สิตใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง ผา่นฐานขอ้มูลงานวิจยัซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับในปัจจุบนั 

2. ปฏิบติัการวิเคราะห์และสรุปขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

3. ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล 

4. มอบหมายงานใหนิ้สิตน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 
6 ทักษะพสัิย/สมรรถนะของหลกัสูตร 

6.1  ทกัษะพิสัยท่ีตอ้งการพฒันา 
1. ไม่ประเมิน 
2. ไม่ประเมิน   
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที่ / ห้องเรียน 

 

พิเศษ/Head ร่วมสอน  

1 พ. 17 พ.ย. 64 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 1 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

2 พ. 24 พ.ย. 64 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 2 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

3 พ. 1 ธ.ค. 64 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 3 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

4 พ. 8 ธ.ค. 64 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 4 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

5 พ. 5 ม.ค. 65 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 5 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

6 พ. 12 ม.ค. 65 10.00-11.00               1       เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย (Active learning)     พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ 
 

    11.00-12.00   1             87 2 44 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 1 ผศ.ดร.นิธินันท์ อ.ดร.ยุภาภรณ์ Zoom 
 

7 พ. 19 ม.ค. 65 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 6 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

8 พ. 26 ม.ค. 65 10.00-12.00   2             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 7 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

9 พ. 2 ก.พ. 65 10.00-11.00   1             87 17 5 กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวจิัย 8 อาจารย์ท่ีปรึกษา   คณะกายภาพบำบัด/สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย 
 

    11.00-12.00               1       วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย (Active learning)     พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom 
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10 พ. 9 ก.พ. 65 10.00-12.00   2           1 87 2 44 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 2 ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ.ดร.ยุภาภรณ์ SWU Moodle & Zoom 
 

11 พ. 23 ก.พ. 65 10.00-11.00               1       เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย (Active learning)     พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ 
 

    11.00-12.00       1         87 2 44 หลักการวิเคราะห์และวิจารณผ์ลงานวิจัย ผศ.ดร.ชัชฎา อ.ดร.ยุภาภรณ์ SWU Moodle & Zoom 
 

12 พ. 16 มี.ค. 65 10.00-11.00               1       สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัย (Active learning)     พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom 
 

13 พ. 23 มี.ค. 65 10.00-12.00   2             87 17 5 สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัย 1 อาจารย์ท่ีปรึกษา   พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom 
 

14 พ. 30 มี.ค. 65 10.00-12.00   2             87 17 5 สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัย 2 อาจารย์ท่ีปรึกษา   พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom 
 

15 พ. 20 เม.ย. 65 10.00-11.30               1.5       เตรียมนำเสนอผลงานวจิัย (Active learning)     พื้นท่ีส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom 
 

16 อ. 26 เม.ย. 65 8.00-12.00       4               นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
อ.ดร.ยุภาภรณ์ 
ผศ.ดร.นิธินันท์ 
และคณาจารย์ 

  

ห้องประชุมใหญ่/ห้อง 321 (แผนสำรอง online)  

  พฤ. 28 เม.ย. 65 8.00-12.00       3       1       นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
อ.ดร.ยุภาภรณ์ 
ผศ.ดร.นิธินันท์ 
และคณาจารย์ 

  

ห้องประชุมใหญ่/ห้อง 321 (แผนสำรอง online)  

    รวม 0 22 0 8 0 0 0 7.5 
             

 

    รวม 0 30       
              

 

 
หมายเหต ุอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยป์ระจ ากลุ่มวิจยัใหค้  าแนะน า (formative feedback) เพื่อการพฒันาแก่นิสิตอยา่งสม ่าเสมอ และมีการประเมินจากเพื่อนในกลุ่ม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ประเมิน 
สัดส่วนของ
การประเมิน* 

1, 2 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.6 

- พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัเป็นรายบุคคล 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 

- การน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15 
  

สัปดาห์ท่ี 16 
8% 

1, 2 
ความรู้ 

2.4 (2.3) 

- พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัเป็นรายบุคคล 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 

- การน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15  
 

สัปดาห์ท่ี 16 

11% 

1, 2 
ทกัษะทางปัญญา 
3.2, 3.4, 3.7 (3.1) 

- พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัเป็นรายบุคคล 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 

- การน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15  
 

สัปดาห์ท่ี 16 
50% 

1, 2 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และความ

รับผิดชอบ 
4.1 (4.2) 

- พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัเป็นรายบุคคล 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 

- การน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15  
 

สัปดาห์ท่ี 16 

18% 

1, 2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1, 5.3 (5.2) 

- พฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัเป็นรายบุคคล 
ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มวิจยั 

- การน าเสนอผลการวิจยัหนา้ชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15 
 

 สัปดาห์ท่ี 16 

13% 

 

หมายเหต ุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   

• การประเมินผล 
กิจกรรมท่ี 1 - ประเมินพฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยั คร้ังท่ี 1: ประเมินรายบุคคล   25% 

      (โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่ม)  
- ประเมินพฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยั คร้ังท่ี 2: ประเมินรายบุคคล   25% 

      (โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่ม) 
กิจกรรมท่ี 2 ประเมินการน าเสนองานวิจยัหนา้ชั้นเรียน: ประเมินรายกลุ่ม   50% 

      (โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการ 2 ท่าน) 
   รวม        100% 

• เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 
ระดบัคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 
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 
  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-   การสังเกตการสอนของผูส้อน โดยทีมผูร่้วมสอน 
-   ประเมินคุณภาพของงานท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 

3. การปรับปรุงการสอน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ 
มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การด าเนินการปรับปรุง ความต้องการสนบัสนุนจากสาขาวิชา 

- - - 

 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงค์รายวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท าให้เกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวแ้ละวิธีการประเมินผลท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

- การก าหนดเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมระหวา่งด าเนินงานวิจยัและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาโดยนิสิตและอาจารยผ์ูส้อน  
- พิจารณาตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- น าขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อปรับปรุงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนและการคน้ควา้

ดว้ยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
- น าผลการประเมินการสอนมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิต เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั 

ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
- ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


