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รายละเอียดของรายวิชา กบ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
PX 691 Master’s Thesis
2. จํ านวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดปริญญานิพนธ์
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chadpsm@gmail.com

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 สําหรับนิสติ บัณฑิตศึกษาชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพกายภาพบําบัด สามารถจัดการปั ญหาทางจริ ยธรรมที่
ซับซ้ อนโดยตระหนั กถึงหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิ ชาชี พต่ อองค์กร ชุ มชน และ
สังคมโดยรวม (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
2. ศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา ออกแบบ และดําเนินการวิจัยในหัวข้ อเรื่องทางด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ โดยผลงานวิจัยมีรูปแบบและวิธวี ิจัยที่ถูกต้ อง
และเป็ นระบบ ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2)
3. สามารถขยายองค์ความรู้ นําเสนอ สื่อสาร อภิปราย ให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์ หรือ เผยแพร่
ผลงานวิชาการสูส่ าธารณชนได้ ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม (3.5,
4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนเพื่อให้ นิสิตสามารถค้ นคว้ า วิจัย อย่างกว้ างขวาง สร้ างองค์
ความรู้ ที่ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์สาํ คัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาค้ น คว้ า และดํา เนิ น การวิ จั ยในหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่เกี่ยวข้ องกับ กายภาพบํา บั ดหรื อ วิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ นําเสนอโครงร่ างการวิจัยและความก้ าวหน้ าของงานวิจัย ตลอดจนการสอบป้ องกันปริ ญญานิพนธ์
ตามข้ อเสนอโครงร่ างการวิจัย และการเตรี ยมต้ นฉบับงานวิจัยเพื่ อการเผยแพร่ ผลงาน โดยผลงานวิจัยมี
รูปแบบและวิธวี ิจัยที่ถูกต้ องและเป็ นระบบ ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝึ กปฏิบตั ิ
การสัมมนา/กรณีศึกษา
ตามความต้ องการของ
90 ชม./ภาคการศึกษา
นิสติ เฉพาะราย
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๔.
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
๑. คุณธรรม
ระหว่าง
ตัวเลขการสื่อสาร
๒. ความรู ้
๓. ทักษะทางปั ญญา
จริยธรรม
บุคคลและ
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔








































4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึ กษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถรับคําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ ตลอดภาคการศึกษา ทั้งการนัดพบ
เป็ นการส่วนตัว และการปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียร์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒนาผู้ เ รี ยนให้ มีวินั ยและความรั บผิ ดชอบ ตลอดจนความซื่ อ สัตย์ การมี ภาวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลั กคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้
อย่ างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปั ญหาทางด้ านจริ ยธรรมการวิ จัย ที่ได้ จากการนําเสนอบทความวิ จัย
ภายในรายวิชานี้ และสามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินการวิจัยของตนเอง โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. สามารถจั ดการเกี่ย วกับปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดและการวิจัย โดยใช้พนฐานของจรรยาบรรณวิ
ื้
ชาชี พ จริยธรรมการวิจัย
หลักการทางสิทธิมนุ ษยชน สิ ทธิ ผูป้ ่ วย สิทธิ ของผูป้ ระกอบวิ ชาชี พกายภาพบําบัด ด้วย
ดุลยพินจิ อย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปั ญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเริ่มให้
เกิดการปรับปรุงและแก้ไข
3. สามารถสนับ สนุ นให้ผูอ้ ื่ น ใช้ดุล ยพินิจ ทางด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
4. มีความเป็ นผูน้ ําและสามารถส่ งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในทีท่ ํางานและในชุมชน
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1.2 วิธกี ารสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. มีการส่งเสริ มและจัดกิจกรรมให้ มีการพั ฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้ าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม และสามารถ
จั ด การกั บ ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ และการปฏิบั ติ ง านในวิ ช าชี พ ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่นื ทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ระหว่างทําปริญญานิพนธ์
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในการพบอาจารย์ท่ปี รึกษาและคณาจารย์
3. ประเมินจากกระบวนการในการทําปริญญานิพนธ์ โดยคํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการ
วิจัย
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพัฒนาการความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันล่าสุด
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสามารถบูรณาการและ
พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. สามารถค้นคว้าความรูท้ ี่เป็ นปั จจุ บนั ในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา
ข้อสรุป ข้อมู ล ความรูเ้ ชิ งประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดู แลสุขภาพ
ประชาชนได้อย่างมีเหตุผล
2. มีความรู ค้ วามเข้าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิ ดที่เป็ นแกนในวิชาชี พกายภาพบําบัด
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ ง
3. มีความรู ค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิ บตั ิที่เปลีย่ นแปลงไป ใน
วิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล
4. มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการบริหารจัดการการ
วิจยั
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเ รี ยนมีก ารเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้ แบบมีส่ว นร่ วม โดยการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนา หรือการวิจัย
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากโครงร่างงานปริญญานิพนธ์ท่คี ้ นคว้ าและการนําเสนอความก้ าวหน้ า
2. ประเมินจากปริญญานิพนธ์ท่คี ้ นคว้ าและการนําเสนอ
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการพั ฒนาให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญาได้ ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นการคิด วิเคราะห์และนําเสนออย่างมีอสิ ระทางวิชาการ โดย
ใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปั ญหาสําคัญโดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและ
เทคนิคการแสวงหาความรูท้ ีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพือ่ ตอบสนองประเด็นปั ญหาด้วยดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศ่ ึกษาในขั้นสูง
4. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
5. สามารถขยายองค์ค วามรู ห้ รื อ แนวปฏิ บตั ิ ใ นวิ ช าชี พ ให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ ก ารวิ จั ยเป็ นฐาน ร่ ว มกับ การสัมมนาโดยให้ นิ สิตนํา เสนอความรู้ ทางวิ ช าการที่เ กี่ยวกั บ
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่าง
สร้ างสรรค์
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงานปริญญา
นิพนธ์
2. ประเมินจากโครงร่างงานปริญญานิพนธ์ท่คี ้ นคว้ าและการนําเสนอ
3. ประเมินจากงานปริญญานิพนธ์ท่คี ้ นคว้ าและการนําเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็ นและความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพทีม่ ีความซับซ้อนสูง
โดยมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์ กับผูร้ บั บริการ ผูร้ ่วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
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4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการรายงานความก้ าวหน้ าของโครงร่ างปริญญานิพนธ์ เพื่ อส่งเสริ มให้ เกิด
การแสดงออก ตลอดจนกล้ า แสดงความคิ ดเห็น ของตน และพร้ อ มที่จ ะยอมรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสติ อาจารย์ท่ปี รึกษาและคณาจารย์ การรายงาน
ความก้ าวหน้ าของโครงร่างปริญญานิพนธ์
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการอภิปรายบทความวิจัย
รายงานความก้ าวหน้ าของโครงร่างปริญญานิพนธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ซึ่งข้อมู ลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิชาชีพได้
2. มี ท ัก ษะและความสามารถในการใช้แ ละประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง
เครือ่ งมือทางงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปั ญหาได้
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
4. สามารถเลื อ กใช้รูป แบบของการนํา เสนอผลงานทั้งที่เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ
ผ่านทางสือ่ ทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน

1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่านสื่อ online
2. ใช้ สถิติและโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติท่เี หมาะสมกับโครงร่างปริญญานิพนธ์
3. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอความก้ าวหน้ าของการศึกษาค้ นคว้ าโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ลําดับ สัปดาห์ที่
1
1-10
2
3
8-15
4
5
9-10
6
7
14-16
8
9
10
15-20
11
12
13
14
18-30
15
16

แผนการจัดการศึกษา
การทบทวนวรรณกรรม
การกําหนดคําถามวิจัย หัวข้อ กรอบแนวคิด
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จัดทําร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ บทที่ 1-3
การเขียนขอจริยธรรมสําหรับการวิจัยในมนุษย์
ศึกษาและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
ทําการศึกษานําร่อง
เตรียมสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ส่งเอกสารเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ดําเนินการวิจัย
วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย
เขียน manuscript งานวิจัย เพื่อการเผยแพร่
เขียนเล่มปริญญานิพนธ์
เตรียมสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
สอบป้องกันปริญญานิพนธ์
ส่งเล่มปริญญานิพนธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

หมายเหตุ: คณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย และ อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ให้ การแนะนํา
(formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู ้
คุณธรรมจริยธรรม 1.2,
1.1, 1.3, 1.4

วิธีการประเมิน
- ความรับผิดชอบในหน้ าที่
ระหว่างทําปริญญานิพนธ์
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กิจกรรม
ที่

2

3

4

5

ผลการเรียนรู ้

ความรู้ 2.1, 2.2, 2.3,
2.4

ทักษะทางปัญญา 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 4.1, 4.2,
4.3
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5.1, 5.2,
5.3, 5.4

วิธีการประเมิน
- ความสมํ่าเสมอในการเข้ าพบ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
- การรายงานความก้ าวหน้ าโครง
ร่างปริญญานิพนธ์
- กระบวนการในการทําปริญญา
นิพนธ์
- โครงร่างงานปริญญานิพนธ์
- การนําเสนอความก้ าวหน้ า
ปริญญานิพนธ์
- การเขียน manuscript
- การเขียนและสอบป้ องกัน
ปริญญานิพนธ์
- การเขียนและนําเสนอโครงร่าง
งานปริญญานิพนธ์
- การนําเสนอความก้ าวหน้ า
ปริญญานิพนธ์
- การเขียน manuscript
- การเขียนและสอบป้ องกัน
ปริญญานิพนธ์
- การนําเสนอความก้ าวหน้ า
ปริญญานิพนธ์
- การเขียน manuscript
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย
- การนําเสนอความก้ าวหน้ า
ปริญญานิพนธ์
- การวิเคราะห์และอภิปราย
ผลการวิจัย
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

ตลอดปี
การศึกษา

35%

35%
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาห์ท่ี
15-20
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาห์ท่ี
15-20

10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร์, โรเบิร์ท เอช.,
เฟลทเชอร์, ซูซานเน่ ดับบลิว., แวกเนอร์, เอ็ดเวิร์ด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. การเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสมสําหรับการวิจัย
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3.
4.

5.
6.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

ศิริชัย กาญจนวาสี., ทวีวัฒน์ ปิ ตยานนท์., ดิเรก ศรีสโุ ข.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2551.พิมพ์ครั้งที่ 5.
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
สิทธิ์ ธีรสรณ์.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.พิมพ์ครั้งที่ 1.
การวางแผนการทดลองเบื้องต้ น : การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วย SPSS = Introduction to
experimental desi
กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม, 2549.
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิติในงานวิจัย
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(จัดจําหน่าย), 2551.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาํ หรับการบริหารและวิจัย
กัลยา วานิชย์บัญชา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 11.
การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research
นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพ์ครั้งที่ 4.
การวิจัยเชิงคุณภาพด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
ชีวสถิติสาํ หรับงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อรุณ จิรวัฒน์กลุ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์.
ขอนแก่น : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 3 [ฉบับพิมพ์ซาํ้ ]
เทคนิคการใช้ สถิติเพื่อการวิจัย
ชูศรี วงศ์รัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2553.พิมพ์
ครั้งที่ 12.
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพื้นฐานและวิธกี าร = Experimental
research design an
ชูศรี วงศ์รัตนะ., องอาจ นัยพัฒน์.[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 1.
แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ
สุทติ ิ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์.กรุงเทพฯ : เปเปอร์เฮาส์, 2553.
วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics
มานพ คณะโต., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน.
ขอนแก่น : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.พิมพ์
ครั้งที่ 2.
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้ อมูล การตีความและการหาความหมาย
เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์., กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์.
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21.
22.
23.
24.

นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
สุภางค์ จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.พิมพ์ครั้งที่ 8,
[แก้ ไขเพิ่มเติม]
การวิจัยเชิงคุณภาพด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒน์กุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.พิมพ์ครั้งที่ 1.
การสนทนากลุ่ม Fucus group discussion.
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีช่ัน, 2546.
การออกแบบการวิจัย : วิธกี ารเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธกี าร
องอาจ นัยพัฒน์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจําหน่าย], 2552.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
ชีวสถิติสาํ หรับงานวิจัยทางการแพทย์จรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
-

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
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3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
-ไม่ม-ี

การดําเนินการปรับปรุง
-ไม่ม-ี

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ
-ไม่ม-ี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการรายงานความก้ าวหน้ าของการทําปริญญานิพนธ์โดย
คณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจั ดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิต เพื่ อพั ฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย และตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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