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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สภ451การวิจัยดานสุขภาพ
ภาควิชาสาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 451 การวิจัยดานสุขภาพ
HP 451 Health Research
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารยผปู ระสานงานคนที่ 1
อาจารยภัทธกร บุบผัน
อาจารยผูประสานงานคนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับ
รายชื่อ
สังกัดภาควิชา
ที่
1. ผูชวยศาสตรจารย ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
2. ผูชวยศาสตรจารย ดร. กัญจน ศิลปประสิทธิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรกิ ุล ธรรมจิตร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สกุล
4. อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.

อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.

อาจารย ภัทรกร บุบผัน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.

อาจารย ดร. ปะการัง คําไกร

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.

อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9.

อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ เก็บขอมูลหรือดําเนินการวิจัย ในพื้นที่บริเวณ มศว กรุงเทพและปริมณฑล และ
จ.นครนายก จ. ปราจีนบุรี จ. ปทุมธานี จ.สระบุรี และ จ.สระแกว
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
หลักการทําวิจัยดานสุขภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฝกปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย การนําเสนองานวิจัย
และเขียนผลงานวิจัย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีสว นรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสม เมื่อสิ้นสุ ดการเรีย นการสอนแล ว นิสิ ต
สามารถ
1.1 มีความรูความเขาใจเบื้องตนในการทําวิจัยดานสุขภาพไดเหมาะสมตามจริยธรรมการวิจัย
1.2 สามารถกําหนดปญหาการวิจัยทบทวนเอกสารตั้งสมมุติฐานกรอบแนวคิดการวิจัยเลือกรูปแบบ
การทําวิจัยที่เหมาะสมขั้นตอนการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยางรวบรวมขอมูลเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.3 สามารถวิเคราะหทางสถิติที่ใชในงานวิจัย
1.4 สามารถแปลผลและนําเสนอโครงการวิจยั ในรูปแบบการนําเสนอปากเปลา
1.5 สามารถวิเคราะหและแกปญหาในการทํางานวิจัย
1.6 เพื่อใหมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพื่อการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3.ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1

ใชหลักการวิจัยในการออกแบบและดําเนินการวิจัยดานสุขภาพ เพื่อพัฒนา
งานสงเสริมสุขภาพ หรือนวัตกรรม

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PLO 1, 2,4, 6,9
10,11
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CLO2

ปฏิบัติการวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย

CLO3

นําเสนอผลงานวิจัยได

PLO 1, 2, 4,6, 8,
10,11
PLO 3,4

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทําวิจัยดานสุขภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดแกการกําหนดปญหาการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร การตั้งสมมุติฐาน กรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกรูปแบบการทําวิจัยที่เหมาะสม ขั้นตอนการ
วิจั ย ประชากรและกลุ ม ตั วอย าง การรวบรวมขอมู ล เครื่องมื อที่ ใชในการวิจัย การวิเคราะหท างสถิติ ฝ ก
ปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย การนําเสนองานวิจัย และเขียนผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกภาคสนาม/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
15
30

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

-

-
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ451 การวิจัยดาน
สุขภาพ

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ 1
ดานที่ 3 ความสัมพัน
ตัวเลข การ
ดานที่ 2
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธระหวาง
สื่อสารและการ
ความรู
บุคคลและ
จริยธรรม
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

























4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) บรรยายเนือ้ หาดาน
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย 1)การประเมินจากเอกสาร
การขออนุมัติจริยธรรมวิจัย
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และจริยธรรม
จรรยาบรรณการเปน
นักวิจัย

ในมนุษยหรือเอกสารขอ
อนุญาติทําวิจัยในพื้นที่
เปาหมาย
2) ประเมินจากชิ้นงานที่มี
การอางอิงแหลงงานวิจัย

2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
4) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารง
ตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ(ความรับผิดชอบหลัก)

2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การบรรยาย
1) การประเมินผลจากการสอบ
2) การมอบหมายให
ภาคทฤษฎี
เขียนโครงรางวิจัย
2) การประเมินผลจากเนื้อหา
3) การมอบหมายให
โครงรางวิจัยโดยอาจารย
ทํางานวิจัยในศาสตร 3) การประเมินผลจากรายงาน
ที่เกี่ยวของกับการ
วิจยั ฉบับสมบูรณโดยอาจารย
สงเสริมสุขภาพ

2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ 1) การบรรยาย
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
2) การมอบหมายให
(ความรับผิดชอบหลัก)
เขียนโครงรางวิจัย
3) การมอบหมายให
ทํางานวิจัยใน
ศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม
สุขภาพ
3) มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัยที่
1)การบรรยาย
เกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการ 2)การมอบหมายให
สงเสริมสุขภาพ (ความรับผิดชอบหลัก)
เขียนโครงรางวิจัย
3)การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1)การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี
2)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย
3) การประเมินผลจากรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณโดยอาจารย
1)การประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี
2)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย
3) การประเมินผลจากรายงาน
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ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ

วิจยั ฉบับสมบูรณโดยอาจารย

3.2 วิธีการสอน
1)การมอบหมายให
เขียนโครงรางวิจัย
2)การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1)การประเมินผลจากเนื้อหาโครง
รางวิจัยโดยอาจารย
2)การประเมินผลจากรายงาน วิจัย
ฉบับสมบูรณโดยอาจารย

1) การมอบหมายให
ทํางานวิจัยในศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ
2) การมอบหมาย
การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
3) สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนดาน 1) การมอบหมายให
ส งเสริ ม สุ ขภาพอย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ดวิเคร ทํางานวิจัยในศาสตร
อย างเป น ระบบและเสนอแนวทางในการแก ไ ที่เกี่ยวของกับการ
อยางสรางสรรค(ความรับผิดชอบหลัก)
สงเสริมสุขภาพ

1) การประเมินผลจากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณโดยอาจารย
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถศึกษาขอมูลแนวคิดหรือ
ห ลั ก ฐ า น ให ม ๆ จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลายเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการเรี ย นรู
ตลอดชีวิต(ความรับผิดชอบหลัก)

2) สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม(ความรับผิดชอบหลัก)

2) การมอบหมาย
การนําเสนอ
ผลงานวิจัย

1) การประเมินผลจากโครงราง
วิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โดยอาจารย
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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1) มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
และ/หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวได
ตามสถานการณ(ความรับผิดชอบหลัก)

1) การมอบหมายให
นิสิตทํางานวิจัยเปน
กลุมในศาสตรที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย

2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา
และผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณ
ที่ หลากหลาย

1) การมอบหมายให
นิสิตทํางานวิจัยเปน
กลุมในศาสตรที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้ง
การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยาง
เหมาะสม(ความรับผิดชอบหลัก)

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล
1) การมอบหมายให 1)การประเมินผลจากรายงาน
1) สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความ
เขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพโดยเลือก ทํางานวิจัยในศาสตร วิจยั ฉบับสมบูรณโดยอาจารย
2) การประเมินผลโดยใชแบบ
ที่เกี่ยวของกับการ
และประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือ
ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
สถิติที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา สงเสริมสุขภาพ
2) การมอบหมายการ โดยอาจารย
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
นําเสนอผลงานวิจัย
แกปญหา(ความรับผิดชอบหลัก)
2) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี
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คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณที่
หลากหลายและนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม (ความรับผิดชอบ
หลัก)
3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและ
กลุมคน

4) สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(ความรับผิดชอบหลัก)

นําเสนอผลงานวิจัย

ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
โดยอาจารย

1) การประเมินผลโดยใชแบบ
1) การมอบหมายการ ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
นําเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย
1) การประเมินผลโดยใชแบบ
1) การมอบหมายการ ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย
นําเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันที่สอน

1
อ 15 ส.ค.
2560

หัวขอ / รายละเอียด
1. แนะนํารายวิชา ขอปฎิบัติ
และเครื่องมือวิจัย
2. หลักการทําวิจัยดานสุขภาพ
-เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
3. การเขียนโครงรางวิจัย
- ความหมายของการวิจัย
- ประเด็นปญหาวิจัย
- จรรยาบรรณของนักวิจัย
- การตั้งชื่อเรื่อง
- การเขียนวัตถุประสงค
- การวางกรอบแนวคิดในการ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบ
สอบ

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

3

สื่อที่ใช
กิจกรรมการ
เรียนการสอน /
สื่อที่ใช
PowerPoint
บรรยาย
และถาม-ตอบ

บรรยาย
และถาม-ตอบ

PowerPoint

ผูสอน
ผศ. ดร. ศิริกุล

ผศ. ดร. ศิริกุล

2
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2
อ 22ส.ค.
2560

3

อ 29 ส.ค.
2560

4

วิจัย - การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
-การกําหนดตัวแปรที่ใชใน
งานวิจัย
- วิธีวัดตัวแปร
- ประชากรและการเลือก
ลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล
- แหลงทุน
4.จริยธรรมวิจัยในคน
-ความหมายและหลักเกณฑ
-ขั้นตอนการยื่นจริยธรรมวิจัย
5. จริยธรรม จรรยาบรรณการ 2
เปนนักวิจัย

บรรยาย
และถาม-ตอบ

PowerPoint

ผศ.ดร. ศิริกุล

6.การคนควาแหลงงานวิจัยและ
การวิเคราะหงานวิจัย
3

บรรยาย
และถาม-ตอบ

PowerPoint

อ. ดร. พิมล
พร

7. การออกแบบการวิจัยทาง
สุขภาพและการออกแบบ
สอบถามเพื่อการวิจัย

บรรยาย
และถาม-ตอบ

PowerPoint

ผศ. ดร. สิริมา

3

8.การนําเสนอโครงรางวิจัย
อ 5 ก.ย.
2560

3
8. การนําเสนอโครงรางวิจัย
(ตอ)

5

อ 12 ก.ย.
2560

9. การวิจัยนํารอง 1
10. การวิจัยนํารอง 1

6

อ 19 ก.ย.

ฝกปฎิบัติ

สอบบรรยาย
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ฝกปฎิบัติ
2
ฝกปฎิบัติ

2

ฝกปฎิบัติ

2
1

สอบบรรยาย

ผศ. ดร. ศิริกุล
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อ.พิมลพร
ผศ. ดร. ศิริกุล
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อ. ภัทธกร
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2560
อ 3 ต.ค.
2560
7

11.การวิจัยนํารอง 1

3

12.การวิจัยนํารอง 2

อ 9 ม.ค.
2561
8

ฝกปฎิบัติ
ฝกปฎิบัติ

2

13. ดําเนินการวิจัย 1

ฝกปฎิบัติ
3

14. ดําเนินการวิจัย 2

ฝกปฎิบัติ

อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย

ฝกปฎิบัติ

อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย

2

อ 16 ม.ค.
2561

15. ดําเนินการวิจัย 3
2

9

16. ดําเนินการวิจัย 4

10

17. การนําเสนอ การเขียน
บทดคัดยอ การทําโปสเตอร
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณและการเขียน
menuscirpt
18.ดําเนินการวิจัย 5

อ 23 ม.ค.
2561
อ 30 ม.ค.
2561

11

19.ดําเนินการวิจัย 6

อ 13 ก.พ.
2561

20. ดําเนินการวิจัย 7
21. ดําเนินการวิจัย 8

12

อ 24 เม.ย 22. นําเสนอรายงานการวิจัย
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ฝกปฎิบัติ

4

บรรยาย
และถาม-ตอบ

2

ฝกปฎิบัติ

3

ฝกปฎิบัติ

2
2
3
2

อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย

ฝกปฎิบัติ
ฝกปฎิบัติ
ฝกปฎิบัติ

อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
ผศ.ดร.ศิริกุล

อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
ผศ.ดร. ศิริกุล
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2561
18. นําเสนอรายงานการวิจัย
(ตอ)

ฝกปฎิบัติ
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1.3.2 ภาคบรรยาย
3.3 4.1 5.1 (4.2 5.2
1. สอบบรรยาย
5.3 5.4)
2. สอบเสนอรายงานวิจัย
3. การนําเสนอโครงรางวิจัย

2

สัปดาห
4,6, 13

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1.3.2 ภาคปฎิบัติ
6, 13
3.3 4.1 5.1 (4.2 5.2
1. เลมรายงานการวิจยั ฉบับ
5.3 5.4)
สมบูรณ (เนื้อหา ความถูกตอง
รูปแบบ การสงงานตรงเวลา) (ที่
ปรับแกแลวหลังจากสอบเสนอ
โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD)
2. การรายงานความกาวหนา
(จากอาจารยที่ปรึกษา)
3. สงเลมโครงรางวิจัย (เนื้อหา
ความถูกตอง รูปแบบ การสงงาน
ตรงเวลา)*
4. รายงานการวิจยั ฉบับยอ(เนื้อหา
ความถูกตอง รูปแบบ การสงงาน
ตรงเวลา)
(ที่ปรับแกแลวหลังจากสอบเสนอ
โครงการวิจัย (ในรูปเอกสารและ
CD)
5. การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย
6. การเขียนบทคัดยอ (abstracts)
ภาษาไทยและอังกฤษ* (ในรูป
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อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย
ผศ.ดร. ศิริกุล
อาจารยที่
ปรึกษา
โครงการวิจัย

สัดสวน (%)
20
20
10

15

10
10
5

5

หน้า 10

5
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เอกสารและpdf file
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตรงเวลา
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย
3. ประเมินจากรายงานวิจัย
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
3. ดานทักษะทางปญญา
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย
3. ประเมินจากรายงานวิจัย
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1. การสอบภาคทฤษฎี
บุคคลและความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย
3. ประเมินจากรายงานวิจัย
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
1. การสอบภาคทฤษฎี
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนองานวิจัย
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
3. ประเมินจากรายงานวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

รอยละ
10
50

20

10

10

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
75 – 79 คะแนน
= B+
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
65 – 69 คะแนน
= C+
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ธวัชชัยวรพงศธร. 2536. หลักการวิจัยทั่วไปพรอมตัวอยางทางสาธารณสุขศาสตร.กรุงเทพมหานคร.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. พิ ม พ รรณ ศิ ล ป สุ ว รรณ และชู เ กี ย รติ วิ วั ฒ น ว งศ เ กษม. 2538. วิ ธี วิ จั ย ในงานสาธารณ สุ ข .
กรุงเทพมหานคร.วิฑูรการปก.
3. พิพัฒนลักษมีจรัลกุล. 2542. กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร.เจริญการ
พิมพ.
4. ยุทธไกยวรรณ. 2545. พื้นฐานการวิจัย (Basic of Research). พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร. สุรีริ
ยาสาสน.
5. สุ น ทร โสตถิ พั น ธ . 2546. หลั ก การพื้ น ฐานของการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 1.
กรุงเทพมหานคร. แอคทีฟพริ้นท.
6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย. มปม. มปท.
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับเนื้อหาบรรยายใหเหมาะสมกับปจจุบัน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12
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1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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