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รายละเอียดของรายวิชา กภ 282 การวิจัยทางกายภาพบาบัด 2
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2564

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กภ 282 การวิจยั ทางกายภาพบาบัด 2
PTX 282 Physical Therapy Research II
2. จานวนหน่ วยกิต
1 (0-2-1)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาบัด กลุ่มการบริ หารจัดการและการวิจยั ทางกายภาพบาบัด
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา (หลัก)
อ.ดร.ธิติมาศ
วินยั รักษ์
thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา (รอง)
ผศ.ดร.ชัชฎา
ชินกุลประเสริ ฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.นิธินนั ท์ ชัยคีรี
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
SWU Moodle, Zoom (online)
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
6 กรกฎาคม 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้นิสิต
1. ปฏิบตั ิกระบวนการวิจยั โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมการวิจยั ได้ (A)
2. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ด้วยโปรแกรมทางสถิติเบื้องต้นได้ (A)
3. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุ ปผลวิจยั ได้อย่างเหมาะสม (A)
4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและทางานวิจยั ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (A)
5. นาเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาได้ (A)

ELO
1, 6
6
6
1
3

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดทาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2563
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการเก็บข้อมูล การปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลวิจยั รวมถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุ ปผลวิจยั
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติการ / สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

-

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย

ปฏิบัติ 22 ชม./ภาคการศึกษา
สัมมนาเสริ มปฏิบตั ิ 8 ชม./ภาคการศึกษา

7.5 ชม.

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั จัดเวลาให้คาปรึ กษาตามความต้องการของนิสิตเป็ นรายบุคคล
4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม
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5

2. ความรู้
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2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสยั

1

1

2

3
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่พฒั นา
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตรมี ความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ จะต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตสานึกสาธารณะ และเป็ น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน และ
ดาเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิ ทธิพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด (ความรับผิดชอบรอง)
5. ไม่ประเมิน
6. เคารพในคุณค่ าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหา คุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกสถานการณ์ ได้ อย่ างหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อ หาระหว่ า งท างานวิ จัย ในด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมการวิ จัย เคารพสิ ท ธิ ข อง
อาสาสมัครงานวิจยั การคัดลอกผลงาน และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักสากล
2. มอบหมายงานให้นิสิตอ้างอิงผลงานทางวิชาการในผลงานวิจยั ของนิสิต
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างทางานวิจยั เป็ นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
(ประเมินพฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั )
2 ความรู้
2.1 ความรู ้ที่พฒั นา
นิ สิ ต กายภาพบ าบัด มี ค วามรอบรู ้ อ ย่ า งกว้า งขวาง เข้า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู ้อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชี วิต
และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ัติ กระบวนการวิ จัย พื้ นฐาน และความรู ้ ใ นศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดย
กาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
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2. สามารถอธิ บายความรู ้ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพ ระบบ
สุ ขภาพ กฎหมาย ความรู ้ดา้ นการจัดการ การบริ หารงานบริ การกายภาพบาบัดหรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถอธิ บายสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นวิชาชีพกายภาพบาบัดเพื่อให้ความรู ้ในการส่ งเสริ ม
ป้องกันการเกิดโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ความรับผิดชอบรอง)
4. สามารถปฏิบัติวิจัยพื้นฐานทางกายภาพบาบัดโดยคานึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย (ความรับผิดชอบ
หลัก)
2.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้นิสิ ต ปฏิ บ ัติก ารเก็ บข้อมูล วิจัย ดาเนิ นงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์ และ
สรุ ปผลงานวิจยั โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ให้คาแนะนา
2. ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับสัมมนาในการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจยั
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการท างานวิ จัย เป็ นรายบุ ค คล โดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาประจ ากลุ่ ม วิ จัย (ประเมิ น
พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั )
2. ประเมินจากการนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พฒั นา
1. สามารถประยุกต์ความรู ้ให้เกิดประโยชน์ (ความรับผิดชอบรอง)
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและแก้ไขปัญหาได้ (ความรับผิดชอบหลัก)
3. ไม่ประเมิน
4. เป็ นผู้มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ นวัตกรรม (ความรับผิดชอบหลัก)
5. ไม่ประเมิน
6. สามารถค้นคว้าและประเมิ นหลักฐานเชิ งประจัก ษ์มาประยุกต์ใ ช้หรื อบูรณาการกับความรู ้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
7. สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (ความรับผิดชอบหลัก)
3.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้นิสิตดาเนิ นโครงการวิจยั โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเรี ยนรู ้และค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุ ปผลวิจยั ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริ มให้นิสิตมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ
3. ส่ งเสริ มให้นิสิตมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม
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3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการคิดอย่างเป็ นระบบและแก้ไขปัญหาระหว่างดาเนินการวิจยั และการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองซึ่งประเมินเป็ นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั (ประเมินพฤติกรรมระหว่าง
ดาเนินงานวิจยั )
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานวิจยั ผ่านการนาเสนอผลการวิจยั
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พฒั นา
นิ สิ ต มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และ สิ่ ง แวดล้อ มมี
ความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทางาน
ร่ วมกันได้ ต้องมีความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ เรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และ
ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาวิ ช าชี พ และ สั ง คม โดยก าหนดผลการเรี ย นรู ้ ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้ (ความรับผิดชอบหลัก)
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีจิตบริ การและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ่ วมงานหรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา (ความ
รับผิดชอบรอง)
5. ไม่ประเมิน
4.2 วิธีการสอน
1. จัดให้นิสิตทาโครงการวิจยั เป็ นกลุ่มภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อผลักดันให้เกิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น อันจะนาไปสู่การฝึ กที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดให้มีการดาเนิ นการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มให้มีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างคณะผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
3. จัด ให้ มี ก ารน าเสนอโครงงานวิ จัย หน้ า ชั้น เรี ย น เพื่ อ กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ระหว่า งผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูน้ าเสนอ และผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา และเพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
แสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นซึ่งประเมินเป็ นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม
วิจยั (ประเมินพฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั )
2. ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออก และการตอบคาถามของนิสิตในการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 5

มคอ. 3

5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
สามารถศึกษา และทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึ กษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ ความรู้ หรื อประเด็นปัญหา (ความรับผิดชอบ
หลัก)
2. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสื บค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ความรับผิดชอบหลัก)
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลงานวิจยั ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับในปัจจุบนั
2. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
3. ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. มอบหมายงานให้นิสิตนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
6 ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสู ตร
6.1 ทักษะพิสัยที่ตอ้ งการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 6

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

2

พ. 24 พ.ย. 64

10.00-12.00

2

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

3

พ. 1 ธ.ค. 64

10.00-12.00

2

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 3

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

4

พ. 8 ธ.ค. 64

10.00-12.00

2

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

5

พ. 5 ม.ค. 65

10.00-12.00

2

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 5

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

6

พ. 12 ม.ค. 65

10.00-11.00

จำนวนนิสิต

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 1

สอบปฏิบัติ

5

สอบบรรยาย

17

ประเมินในชั้นเรียน

87

สัมมนาเสริมปฏิบัติ

2

สัมมนาเสริมบรรยาย

10.00-12.00

เวลา

ปฏิบัติ

พ. 17 พ.ย. 64

วันที่

บรรยาย

1

สัปดาห์ที่

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

อาจารย์

จำนวนอาจารย์

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการเรียน
และเตรียมสอบและทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

1. แผนการสอน

1

หัวข้อ

สถานที่ / ห้องเรียน
พิเศษ/Head

ร่วมสอน

เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย (Active learning)

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ

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

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 6

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

8

พ. 26 ม.ค. 65

10.00-12.00

2

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 7

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

9

พ. 2 ก.พ. 65

10.00-11.00

1

87

17

5

กระบวนการเก็บข้อมูลและดำเนินงานวิจัย 8

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด/สถานที่เก็บข้อมูลวิจัย

11.00-12.00

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย (Active learning)

หน้ า 7

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom

มคอ. 3
10

พ. 9 ก.พ. 65

10.00-12.00

11

พ. 23 ก.พ. 65

10.00-11.00

2

1

87

2

44

1

11.00-12.00

1

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 2

ผศ.ดร.จิราภรณ์

อ.ดร.ยุภาภรณ์

เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย (Active learning)
87

2

44

1

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย

SWU Moodle & Zoom
พื้นที่ส่วนกลางของคณะ

ผศ.ดร.ชัชฎา

SWU Moodle & Zoom

12

พ. 16 มี.ค. 65

10.00-11.00

13

พ. 23 มี.ค. 65

10.00-12.00

2

87

17

5

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom

14

พ. 30 มี.ค. 65

10.00-12.00

2

87

17

5

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom

15

พ. 20 เม.ย. 65

10.00-11.30

16

อ. 26 เม.ย. 65

8.00-12.00

4

พฤ. 28 เม.ย. 65

8.00-12.00

3

1.5

รวม

0

22

รวม

0

30

0

8

1

0

0

0

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย (Active learning)

อ.ดร.ยุภาภรณ์

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom

เตรียมนำเสนอผลงานวิจัย (Active learning)

พื้นที่ส่วนกลางของคณะ/ห้องพักอาจารย์/Line/Zoom

นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา

อ.ดร.ยุภาภรณ์
ผศ.ดร.นิธินันท์
และคณาจารย์

ห้องประชุมใหญ่/ห้อง 321 (แผนสำรอง online)

นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา

อ.ดร.ยุภาภรณ์
ผศ.ดร.นิธินันท์
และคณาจารย์

ห้องประชุมใหญ่/ห้อง 321 (แผนสำรอง online)

7.5

หมายเหตุ อาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ประจากลุ่มวิจยั ให้คาแนะนา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสิตอย่างสม่าเสมอ และมีการประเมินจากเพื่อนในกลุ่ม

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 8

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ประเมิน

- พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั เป็ นรายบุคคล
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
- การนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน

สัปดาห์ที่ 1-15

1, 2

คุณธรรมจริ ยธรรม
1.6

สัดส่ วนของ
การประเมิน*
8%

สัปดาห์ที่ 16

1, 2

ความรู ้
2.4 (2.3)

- พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั เป็ นรายบุคคล สัปดาห์ที่ 1-15
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
- การนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
สัปดาห์ที่ 16

11%

1, 2

ทักษะทางปัญญา
3.2, 3.4, 3.7 (3.1)

- พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั เป็ นรายบุคคล สัปดาห์ที่ 1-15
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
สัปดาห์ที่ 16
- การนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน

50%

- พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั เป็ นรายบุคคล สัปดาห์ที่ 1-15
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
- การนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
สัปดาห์ที่ 16

18%

- พฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั เป็ นรายบุคคล สัปดาห์ที่ 1-15
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มวิจยั
- การนาเสนอผลการวิจยั หน้าชั้นเรี ยน
สัปดาห์ที่ 16

13%

1, 2

1, 2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
4.1 (4.2)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1, 5.3 (5.2)

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 9

มคอ. 3

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 - ประเมินพฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั ครั้งที่ 1: ประเมินรายบุคคล
(โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม)
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั ครั้งที่ 2: ประเมินรายบุคคล
(โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม)
กิจกรรมที่ 2 ประเมินการนาเสนองานวิจยั หน้าชั้นเรี ยน: ประเมินรายกลุ่ม
(โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการ 2 ท่าน)
รวม
• เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ 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

25%
25%
50%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 3nded. New
Jersey, Prentice Hall Health, 2009.
2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993.
3. บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจยั Statistical analysis for research: a step by step
approach. กรุ งเทพฯ. โรงพิมพ์เรื อนแก้วการพิมพ์, 2543.
4. ราไพ สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถิติการวิจยั พิมพ์ครั้งที่3. กรุ งเทพฯ. ชัยเจริ ญ, 2533.
5. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis. 4th ed. New
York, Churchill Livingstone, 2004.
6. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993.
7. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1990.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดยทีมผูร้ ่ วมสอน
- ประเมินคุณภาพของงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ
มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดาเนินการปรับปรุง

ความต้ องการสนับสนุนจากสาขาวิชา

-

-

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้และวิธีการประเมินผลที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกาหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมระหว่างดาเนินงานวิจยั และการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของรายวิชาโดยนิสิตและอาจารย์ผสู ้ อน
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นาข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนและการค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในรุ่ นต่อไป
- นาผลการประเมินการสอนมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้ อหาสาระให้ทนั สมัย
ปรับวิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
- ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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