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รายละเอียดของรายวิชา กภ 601 สัมมนาการวิจัยทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ601 สัมมนาการวิจัยทางกายภาพบําบัด
PTX601 Seminar in Physical Therapy Research
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทรโทโล pattariya@g.swu.ac.th
อาจารยผูสอน
Professor Marco Pang
marco.pang@polyu.edu.hk อาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
หองเรียน 604 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. วัตถุประสงคของรายวิชา
1. สามารถอ านเชิ งวิเคราะห ผ ลงานวิจั ย (critical Appraisal) ที่ตีพิมพ ในวารสารวิช าการทาง
กายภาพบําบัดและสาขาที่เกี่ยวของในระดับนานาชาติได (1.1,2.1,3.1,4.1,4.3,4.4)
2. วิพากษ หั วขอ และประเด็นป ญหา ที่ ไดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพที่อยูในความสนใจ รวมทั้ ง
ผลงานตี พิ ม พ ที่ เกี่ ย วข อง พรอมทั้งสรุป คั ดกรอง และบู รณาการ ข อมูล องค ค วามรู และ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย เพื่ อ นํ า มาใช เ ป น แนวทางในการออกแบบงานวิ จั ย ของตนเองได
(1.1,2.1,3.1,4.1,4.3,4.4)
3. นํ า เสนอเป น ภาษาอั ง กฤษ และประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ งแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได (4.4,5.2,5.3)

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพิ่มหัวขอที่เตรียมความพรอมในเนื้อหาการวิจัยกอนสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การสัมมนาเทคนิคใหม ในการวิจัยทางกายภาพบําบัด เทคนิคการวิเคราะหขอมูล เทคนิคสรางและ
พัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูล เทคนิคการสังเคราะห วิเคราะหเทคนิคที่สนใจ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

0 ชม./ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย

สัมมนา/อภิปราย
30 ชม./ภาคการศึกษา

2 ชม./ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ ๑
คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
๑
กภ ๖๐๑



๒

ด้านที่ ๔ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

ด้านที่ ๓ ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านที่ ๒ ความรู ้

และความรับผิดชอบ

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑
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๒

ด้านที่ ๕ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓

๔

๑

๒

๓

๔













ด้านที่ ๖ ทักษะการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

๑

๒

๓

๔
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา
โดยจัดเวลาใหคําปรึกษาตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ตระหนักรู จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั
1.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในประเด็นปญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัย
2. การสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวขอสัมมนาที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจในทฤษฎี และ/หรือทั กษะทางวิช าชีพ กายภาพบํ าบัด อย างลึกซึ้ ง โดยสามารถ
คนควาและอิงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษที่ทันสมัยและเปนระบบ
2.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรูทางกายภาพบําบัดทีเ่ ชื่อมโยงกับการดําเนินการวิจัย
2. การมอบหมายงานมอบหมายใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลที่เกี่ยวของ
โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรูที่ไดจากบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการนําเสนอในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สามารถวิเคราะหประเด็น ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจอันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อตอบสนองประเด็นปญหาดวยดุลยพินิจอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
3. มอบหมายงานใหนิสิตทําการการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูของตนเองและรวมมือ
กับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
2. สามารถปรับตัวตอสังคมและสิ่งแวดลอมและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอื่น
3. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. จั ด กิ จ กรรมกลุ มในการอภิ ป รายบทความวิจัย และบทความวิช าการ เพื่ อ สงเสริม ให เกิด การ
แสดงออก ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
2. สงเสริมใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล
3. จัดประสบการณเรียนรูระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพื่อกระตุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุม
บุคคลตางๆ
2. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน วิเคราะห ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถ
จัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนอผานสื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ผาน Website
2. มุงเนนนําเสนอขอมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะหและแปลผลของสถิตแิ ละ
นําเสนอผลการวิเคราะหนั้น
3. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะหและแปลผลผลของสถิติผานการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3
4
5
6

15 สค 61

20 สค 61

22 สค 61
27 สค 61
12 กย 61
19 กย 61

9.0012.00
13.0016.00
9.0012.00
13.0016.00
9.0012.00
9.0012.00
9.0012.00
9.0012.00

3
3

1
3

หัวขอ

อาจารย
พิเศษ

Introduction to Research and
scientific appraisal
Scientific presentation
techniques

3

Scientific Critical Appraisal 1

3

Scientific Critical Appraisal 2

2

Selected topic in Physical
Therapy
Scientific presentation 1

3 Scientific Critical Appraisal 2
3 Scientific Critical Appraisal 3
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อาจารย
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา

Prof. Marco
Pang
Prof. Marco
Pang
Prof. Marco
Pang
Prof. Marco
Pang

หองเรียน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

เวลา

วันที่

ครั้งที่

1. แผนการสอน

604
604
604
604
604

รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา

604
604
604
หนา 5

7
8

26 กย 61
24 ตค 61

9.0012.00
9.0012.00
รวม

หัวขอ

อาจารย
พิเศษ

1

อาจารย
รศ.รัมภา

3 Scientific Critical Appraisal 4
3

หองเรียน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

เวลา

วันที่

ครั้งที่

มคอ. 3

604

รศ.รัมภา
ผศ.ภัทริยา

Scientific presentation 2

604

9 20

หมายเหตุ สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร
• คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ
เชน ทุกครั้งหลังจากที่นิสิตนําเสนอผลงาน (presentation) หรือนําเสนอการคิดวิเคราะห (critical
appraisal)
การประเมินผล
การสัมมนา 55%
Selected topic in Physical Therapy
10%
Scientific Critical Appraisal 2
15%
Scientific Critical Appraisal 3
15%
Scientific Critical Appraisal 4
15%
ปฏิบัติการ 45%
Scientific Presentation 1
15%
Scientific Presentation 2
30%
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

-ไมมี-

2

1.1, (10%)
2.1, (30%)
3.1, (35%)
4.1, 4.3, 4.4 (5%)
5.2, 5.3 (10%)

3

4.1, 4.3, 4.4 (5%)
5.2, 5.3 (5%)

-ไมมีการสัมมนา
การคนควาอิสระ
การคนควาหลักฐานเชิงประจักษ
รายงานรายบุคคล
การสงงานตามที่มอบหมาย
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
การมีสวนรวม อภิปราย
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
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สัปดาหที่
ประเมิน
-

สัดสวนของการ
ประเมิน
-

ตลอดภาค
การศึกษา

90%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Elwood, J.M., 1998. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials,
Vol., Oxford University Press, Oxford ; New York.
2. Hurley, W.L., Denegar, C.R., Hertel, J., Research methods : a framework for evidencebased clinical practice, Vol., Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,
Baltimore, MD.
3. Young, J.M., Solomon, M.J., 2009. How to critically appraise an article. Nat Clin Pract
Gastroenterol Hepatol. 6, 82-91.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. http://www.casp-uk.net/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแก ไขเมื่ อสิ้ น สุ ดการสอน เพื่ อเป น ขอมู ล เบื้ องตน ในการปรับ ปรุงรายวิช าในภาค
การศึกษาตอไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบโดยคณาจารยผูรวมสอนและนิสิต
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา
การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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