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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 434 การวิจยัด้านสุขภาพ 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส   434   การวิจัยด้านสุขภาพ      

HPX 434  Health Research 

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3(1-4-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกลุ ธรรมจิตรสกุล    อาจารย์ผูป้ระสานงานคนที่ 1 
อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น                          อาจารย์ผูป้ระสานงานคนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับท่ี รายชื่อ สังกัดภาควิชา 

1.  อาจารย์ ดร.พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5.  อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6.  อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7.  อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8.  อาจารย์สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9.  อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10.  อาจารย์สุกฤษฏ์ิ ใจจำนงศ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกลุ ธรรมจิตรสกลุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ช้ันปีท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี  ออนไลน์/ห้อง 509 ช้ัน  5   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ เก็บข้อมูลหรือดำเนินการวิจัย ในพ้ืนท่ีบริเวณ มศว กรุงเทพและบริเวณปริมณทล  
จ.นครนายก จ. ปราจีนบุรี จ. ปทุมธานี จ.สระบุรี และ จ.สระแก้ว 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
28 เมษายน 2565 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสขุภาพ คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การต้ังสมมุติฐาน การทบทวน

วรรณกรรม นิยามและการให้คำนิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง วิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ทำงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตสามารถ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการทำวิจัยด้านสุขภาพได้เหมาะสมตามจริยธรรมการวิจัย 
1.2 สามารถกําหนดปัญหาการวิจัย ทบทวนเอกสาร ต้ังสมมุติฐาน กรอบแนวคิดการวิจัยเลือกรูปแบบ

การทำวิจัยที่เหมาะสม ขั้นตอนการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย 

1.3 สามารถวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
1.4 สามารถแปลผลและนำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า 
1.5 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทำงานวิจัย 
1.6 เพ่ือให้มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง 

เหมาะสม 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 ใช้หลักการวิจัยในการออกแบบและดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพ เพ่ือ

พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ หรือนวัตกรรม 

PLO 1, 2,4, 6,9 10,11 

CLO2 ปฏิบัติการวิจัยได้ตามระเบียบวิธีวิจัย   PLO 1, 2, 4,6, 8, 10,11 

CLO3 นำเสนอผลงานวิจัยได้ PLO 3,4 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1. คำอธิบายรายวิชา 

รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสขุภาพ คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การต้ังสมมุติฐาน การ
ทบทวนวรรณกรรม นิยามและการให้คำนิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง วิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ทำงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกภาคสนาม/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

15 60 - - 60 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ด้านท่ี 1
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านท่ี 2 
ความรู้ 

ด้านท่ี 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านท่ี 5 
การ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
สส 434 การวิจัยด้าน
สุขภาพ      

 

                

 

 

¯

 

 

¯
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4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท่ี์อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 
1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา     1.บรรยายเนื้อหาด้าน

จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์และจรยิธรรม 
จรรยาบรรณการเปน็
นักวิจัย  

1.การประเมินจากเอกสาร
การขออนุมัติจริยธรรมวิจัย
ในมนุษยห์รือเอกสารขอ
อนุญาติทำวิจยัในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 
2.ประเมินจากชิ้นงานท่ีมี
การอ้างอิงแหล่งงานวิจัย 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 1.ให้แนวปฏิบัติในการทำ
วิจัย 

1.การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การดำเนินงานวิจัยโดย
อาจารย์ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  - - 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การบรรยาย  
2. การมอบหมายให้ 
เขียนโครงร่างวิจัย 
3. การมอบหมายให้ 
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การประเมนิผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
2. การประเมนิผลจากเน้ือหา
โครงร่างวิจัยโดยอาจารย์ 
3. การประเมนิผลจากรายงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ์โดยอาจารย์ 
 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคญั
ของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนั 

1. การบรรยาย  
2. การมอบหมายให้ 
เขียนโครงร่างวิจัย 
3. การมอบหมายให้

1. การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
2. การประเมินผลจากเนื้อหา
โครงร่างวิจัยโดยอาจารย์ 
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ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

3. การประเมินผลจากรายงาน 
วิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ 
 

2.4 สามารถพัฒนาความรูแ้ละทักษะปฏิบัติ
ทางด้านการสง่เสริมสุขภาพ รวมทั้งต่อยอด
องค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายให้ 
เขียนโครงร่างวิจัย 
3. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
2. การประเมินผลจากเนื้อหา
โครงร่างวิจัยโดยอาจารย์ 
3. การประเมินผลจากรายงาน 
วิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ 
 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

3.1 ส าม ารถป ระ ยุ ก ต์ ค ว าม รู้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

1. การมอบหมายให้ 
เขียนโครงร่างวิจัย 
2. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การประเมนิผลจากเนื้อหา
โครงร่างวิจัยโดยอาจารย ์
2. การประเมนิผลจากรายงาน 
วิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ 
 

 
3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและแก้ไข
ปัญหาได้  

1. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การมอบหมายการ
นำเสนอผลงานวิจัย 

1. การประเมินผลจากรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ 
2. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการนำเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย์ 
 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

1. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การมอบหมายการ
นำเสนอผลงานวิจัย 

1. การประเมินผลจากโครงรา่ง
วิจัยและรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์โดยอาจารย์ 
2. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย์ 
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3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 1. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การมอบหมายการ
นำเสนอผลงานวิจัย 

1. การประเมินผลจากโครงรา่ง
วิจัยและรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์โดยอาจารย์ 
2. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย์ 

3.5 สามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมิน
ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

1. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การมอบหมายการ
นำเสนอผลงานวิจัย 

1. การประเมนิผลจากโครงร่าง
วิจัยและรายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ์โดยอาจารย ์
2. การประเมนิผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการนำเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย์ 

 
4 ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนท้ัง             
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

- - 

4.2 มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

1. การมอบหมายให้
นิสิตทำงานวิจัยเป็น
กลุ่มในศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการสงัเกตพฤติกรรม
การดำเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ 
 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ  

- - 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. การมอบหมายให้
นิสิตทำงานวิจัยเป็น
กลุ่มในศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการสงัเกตพฤติกรรม
การดำเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ 
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5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน 5.3  วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรอืประเด็น
ปัญหา 

1. การมอบหมายให้
ทำงานวิจัยในศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การมอบหมาย
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

1. การประเมนิผลจากรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ 
2. การประเมนิผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการนำเสนอ
ผลงานวิจัยโดยอาจารย ์
 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. การมอบหมายการ
นำเสนอผลงานวิจัย 

1. การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย์ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
เก็บรวบรวมขอ้มูล และเลือกใช้ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. การมอบหมาย
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

1. การประเมนิผลโดยใช้แบบ
ประเมนิการนำเสนอ
ผลงานวิจัยโดยอาจารย ์
 

 
6. ทักษะพิสัย (ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

ห์ที่
 

วัน
ที ่

เว
ลา

 

หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

1 อ 7 มิ.ย.  
2565 

8:30-
10:30 

1. แนะนำรายวิชา ข้อ
ปฎิบัติและเคร่ืองมือวิจัย 
2. หลักการทำวิจัยด้าน
สุขภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ 
3.จริยธรรมวิจัยในคน 
- ความหมายและ
หลักเกณฑ์                   
- ขั้นตอนการย่ืน

2     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

ผศ. ดร. ศิริกลุ 
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สัป
ดา

ห์ที่
 

วัน
ที ่

เว
ลา

 

หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

จริยธรรมวิจัย 
4. จริยธรรม 
จรรยาบรรณการเป็น
นักวิจัย 

  13:30-
15:30 

5. การเขียนโครงร่างวิจัย 
- ความหมายของการ
วิจัย 
- ประเด็นปัญหาวิจัย 
- จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
- การต้ังช่ือเรื่อง 
- การเขียนวัตถุประสงค์    
- การวางกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
- การทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- การกำหนดตัวแปรท่ีใช้
ในงานวิจัย 
- วิธีวัดตัวแปร 
- ประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล 
- แหล่งทุน 

2     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 
 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

ผศ. ดร. ศิริกลุ 
 

2 อ 14 มิ.ย.  
2565 

8:30-
11:30 

6. การออกแบบ
เครื่องมือการวิจัย 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

3     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 
active 
learning 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อ. สุกฤษฎิ ์

  13:30-
14.30 

7. การนำเสนอ การเขียน
บทดคัดย่อ การทำ
โปสเตอร์ การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับ

1     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 
 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

ผศ.ดร. ศิริกุล 
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สัป
ดา

ห์ที่
 

วัน
ที ่

เว
ลา

 

หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

สมบูรณ์และการเขียน 
menuscirpt 

3 อ. 21 มิ.ย. 
2565 

8:30-
11:30 

8.หลักการทำวจัิยเชิง
คุณภาพ 

3     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อ.ปิยนุช 
 

  12:30-
13.30 

9.เทคนิคการวิจัย
ออนไลน์ การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การสังเคราะห์
งานวิจัย 

1     บรรยาย 
และถาม-ตอบ 
 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อ. ดร. พิมลพร 

  13:30-
16.30 

9. เทคนิคการวิจัย
ออนไลน์  การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การสังเคราะห์
งานวิจัย 

  3   สัมมนา 
และถาม-ตอบ 
 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อ. ดร. พิมลพร 
อ. สุกฤษฎิ ์

4 อ 5 ก.ค.  
2565 

8:30-
12.30 

การนำเสนอโครงร่างวิจัย     4 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

การนำเสนอโครงร่างวิจัย 
(ต่อ) 

    3 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

5 อ 12 ก.ค.  
2565 

8:30-
12.30 

การนำเสนอโครงร่างวิจัย     4 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

การนำเสนอโครงร่างวิจัย 
(ต่อ) 

    3 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 
Webex 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 
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สัป
ดา

ห์ที่
 

วัน
ที ่

เว
ลา

 

หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

6 อ 19 ก.ค.  
2565 

8:30-
12.30 

ดำเนินการวิจัย  4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการวิจัย  3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

7 อ. 14 มี.ค. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการวิจัย  4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการวิจัย  3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

8 อ. 21 มี.ค. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการวิจัย  4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการวิจัย  3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

9 อ. 28 มี.ค. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการวิจัย  4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการวิจัย  3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

10 อ. 4 เม.ย. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการวิจัย  4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการวิจัย  3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

11 อ. 11 
เม.ย. 

8.30-
12.30 

นำเสนอรายงานการวิจัย     4 สอบปฏิบัติ 
เป็น

 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
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สัป
ดา

ห์ที่
 

วัน
ที ่

เว
ลา

 

หัวข้อ  

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

2566 ภาษาอังกฤษ โครงการวิจัย 
  13.30-

16.30 
นำเสนอรายงานการวิจัย
(ต่อ) 

    3 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

12 พ. 12เม.ย. 
2566 

8.30-
12.30 

นำเสนอรายงานการวิจัย     4 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13.30-
16.30 

นำเสนอรายงานการวิจัย
(ต่อ) 

    3 สอบปฏิบัติ 
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

13 อ. 18 
เม.ย. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ 

 4    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

  13:30-
16:30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ 

 3    ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

14 อ. 25 
เม.ย. 
2566 

8:30-
12.30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ   4       

ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

 
  

13:30-
16:30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ   3       

ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

15 
อ.   2  

พ.ค.2566 
8:30-
12.30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ   4       

ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

 
  

13:30-
16:30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ   3       

ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 

16 
พ.   3  

พ.ค.2566 
8:30-
12:30 

ดำเนินการเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และย่อ  4    

ฝึกปฎิบัติ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการวิจัย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรยีนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) 

1 1.1 2.2 2.3 2.4  (2.1) ภาคบรรยาย 
1. สอบบรรยาย      

4  
20 

2 1.1  2.1 2.2 2.3 2.4 
3.1 3.2. 4.2 4.4 5.1 
5.3 5.4 (1.2 3.3 3.4 
5.2) 

ภาคปฎิบัติ 
1. การสอบนำเสนอโครงร่างวิจัย 
2. การสอบเสนอรายงานวิจัย 
3. การรายงานความก้าวหน้า     
(จากอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

5-17  
10 
15 
15 

3 1.1  2.1 2.2 2.3 2.4 
3.1 3.2. 4.2 4.4 5.1 
5.3 5.4 (1.2 3.3 3.4 
5.2) 

ภาคปฎิบัติ 
1.การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย    
2.การโครงร่างวิจัย (เนื้อหา ความ
ถูกต้อง รูปแบบ การส่งงานตรง
เวลา)* 
3.การเขียนบทคัดย่อ (abstracts) 
ภาษาไทยและอังกฤษ* (ในรปู
เอกสารและpdf file 
4.เล่มรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  (เน้ือหา ความถูกต้อง 
รูปแบบ การสง่งานตรงเวลา) (ท่ี
ปรับแก้แล้วหลังจากสอบเสนอ
โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD) 
5.รายงานการวิจัยฉบับย่อ(เนื้อหา 
ความถูกต้อง รูปแบบ การส่งงาน
ตรงเวลา) 
(ท่ีปรับแกแ้ล้วหลังจากสอบเสนอ
โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD) 

5-17  
5 
10 
 
 
5 
 
 

15 
 
 
 
 
 
5 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ 
2. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา 

10 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคำถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

50 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคำถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคำถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนองานวิจัย 
3. ประเมินจากรายงานวิจัย 
4. สังเกตการตอบคำถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

10 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 

70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าสอบผ่าน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

1. ธวัชชัยวรพงศธร. (2536). หลักการวิจัยท่ัวไปพร้อมตัวอย่างทางสาธารณสุขศาสตร์.กรุงเทพมหานคร. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

2. พิ มพรรณศิลปสุ วรรณ และชู เกี ยรติ วิ วัฒ น์ วงศ์ เกษม . 2538. วิ ธี วิจั ย ใน งานสาธารณสุ ข . 
กรุงเทพมหานคร.วิฑูรการปก.  

3. พิพัฒน์ลักษมีจรัลกุล. (2542). กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร.เจริญการ
พิมพ์.  

4. ยุทธไกยวรรณ์. (2545). พ้ืนฐานการวิจัย (Basic of Research). พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร. สุรีริ
ยาสาส์น. 

5. สุนทร  โสตถิ พันธ์ . (2546). หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ . พิมพ์ครั้งท่ี  1. 
กรุงเทพมหานคร. แอคทีฟพริ้นท.์ 

6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย. มปม. มปท. 
7. โกศล จิตวิรัตน์. 2560. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  
8. สุพักตร์ พิบูลย์. 2563. วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย. สืบค้นข้อมูลออนไลน์ 

วันท่ี  23 พฤษภาคม 2563. http://www.rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=673. 
9. ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร. 2560. บทความวิชาการ การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารวิชาชีพบัญชี. 13(37). น. 

92-103.  
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10. เอ้ือมพร หลินเจริญ. 2555. บทความวิชาการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วารสารการ
วัดผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 17(1) . น. 18-25.  

11. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย. (2558). เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย. วารสารบัณฑิตศึกษา. 12(58): 13-24. 
12. ชาย โพธิสิตา. (2562). ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้น

ต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง. 
13. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2560). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งท่ี 

17. กรุงเทพฯ: เอส อาร์ พริ้นท์ต้ิง แมสโปรดักส์. 
14. นวลจันทร์ ศรีคําแขก, สุพัตรา ศรีวิเชียร และสุนิตษา บุญเพ็ง. (2563). การศึกษาตัวแปรทาง

จิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจัดการความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19). (ปริญญานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. 

15. นิยม จันทร์นวล . (2562). การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ . 
[ออนไลน์] เข้าถึงจาก https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019050908253130.pdf 

16. ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2564). การพัฒนาเครื่องมือวัดในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บุ๊คพลัส 
พับลิชช่ิง. 

17. สุกฤษฏ์ิ ใจจำนงค์. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การใช้รถน่ังคนพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม 

18. สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล. (2559). การค้นหาหรือพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพ่ือตอบตัวช้ีวัด. [ออนไลน์] 
เข้าถึง
http://oec.anamai.moph.go.th/download/OEC_2016/MEETTING2561/MAR2561/18_21
Mar2018/Lecture%20Instrument.pdf. 

19. อารงค์ สุทธาศาสน์ และวิภาส ทองสุทธ์ิ. (2563). ปฏิบัติการวิจัยสังคมศาสตร์ มาตรฐานวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อินทภาษ.  

2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

    - 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นสิิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำ
ขึ้น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
         เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


