มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 701 สัมมนาทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ701 สัมมนาทางกายภาพบําบัด
PTX701 Seminar in Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
Professor Marco Pang
marco.pang@polyu.edu.hk

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องเรียน 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. สามารถประเมินคุณค่าของผลงานวิจัย (Research Appraisal) ที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ทางกายภาพบําบัดและสาขาที่เกี่ยวข้ องในระดับนานาชาติได้ (1.1,2.2,3.2,4.1,4.2)
2. วิเคราะห์ วิ พ ากษ์ หั วข้ อ และประเด็น ปั ญ หา ที่ได้ จากผลงานวิจัยที่ตีพิ มพ์ ท่ีอ ยู่ ในความ
สนใจ รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งสรุป คัดกรอง และบูรณาการ ข้ อมูล องค์
ค วา ม รู้ เพื่ อ นํ าม าใช้ เป็ น แ น ว ท า งใน ก าร อ อ ก แ บ บ งาน วิ จั ย ข อ งต น เอ งได้
(2.2,3.2,4.1,4.2)
3. นําเสนอ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแสดงออกถึงความสามารถในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ (4.1,4.2,5.2,5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับเพิ่ มกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อให้ นิสิตได้ มีโอกาสในการฝึ กฝนการใช้ ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และเพิ่ มการเรียนการสอนและการประเมินความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็ นภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็น หัวข้ อเชิงทฤษฎี งานวิจัยใหม่ทางกายภาพบําบัด การเสนอแนวคิด
เชิงอภิปราย การออกแบบการวิจัยในปริญญานิพนธ์
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

0 ชม./ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

สัมมนา/อภิปราย
30 ชม./ภาคการศึกษา

2 ชม./ภาคการศึกษา
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ ๔
ด้านที่ ๕ ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ด้านที่ ๑
สือ่ สาร
ด้านที่ ๖ ทักษะ
ด้านที่ ๓ ความสัมพันธ์
ด้านที่ ๒
คุณธรรม
การปฏิบตั ิทาง
ระหว่าง
ทักษะทาง
ความรู ้
รายวิชา
จริยธรรม
วิชาชีพ
บุคคลและ
ปั ญญา
และการใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
กภ ๗๐๑ 
   
 
  


4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาตามความต้ องการของนิสติ เฉพาะรา
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ริเริ่มหรือชี้ให้ เห็นข้ อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้ วยดุลยพินิจทางคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการวิจัย
2. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวข้ อสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และให้ คาํ แนะนําแก่ผ้ ูอ่นื ได้ อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบําบัดที่เช◌ื ◌่อมโยงกับการ
ดําเนินการวิจัย
2. การมอบหมายงานมอบหมายให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
สามารถบู รณาการแนวคิ ดต่ างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ เกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
3.2 วิธีการสอน
1. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. มอบหมายงานให้ นิสติ ทําการการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผู้นาํ ที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้ างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่ อส่งเสริ มให้ เกิดการ
แสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
1. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคล
ต่างๆ
2. นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเทคโนโลยีท่เี หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website
2. มุ่งเน้ นนําเสนอข้ อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ
นําเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน
3. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อ

14.001
15.00
9.0015 สค 60 12.00

3

Selected topic in Physical
Therapy 1

13.0015 สค 60 16.00

3

Selected topic in Physical
Therapy 2

9.0016 สค 60 12.00

3

Scientific Critical Appraisal
1

Introduction to Scientific
Appraisal

3

Scientific presentation
technique

5 สค 60

9.0012.00
8.3025 สค 60 12.30

อาจารย์
พิเศษ

24 สค 60

4

Scientific presentation 1

13.00Scientific Critical Appraisal
3
16.00
2
9.00Scientific Critical Appraisal
21 กย 60
3
12.00
3
9.00Scientific Critical Appraisal
28 กย 60
3
12.00
4
8.3024 ตค 60
4
Scientific presentation 2
12.30
รวม 1 8 21
หมายเหตุ สื่อการสอน ได้ แก่ เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์
4 กย 60

ห้องเรียน

บรรยาย
ปฏิบตั ิ
สัมมนา

เวลา

วันที่

ครั้งที่

1. แผนการสอน
อาจารย์
รศ.รัมภา

601

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

601
601
412
องครักษ์
รศ.รัมภา

Prof.
Marco
Pang

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

• คณาจารย์ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะๆอย่างสมํ่าเสมอ
เช่น ทุกครั้งหลังจากที่นิสติ นําเสนอผลงาน (presentation) หรือนําเสนอการคิดวิเคราะห์ (critical
appraisal)
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การประเมินผล
การสัมมนา 60%
Selected topic in Physical Therapy 1
Selected topic in Physical Therapy 2
Scientific Critical Appraisal 1
Scientific Critical Appraisal 2
Scientific Critical Appraisal 3
Scientific Critical Appraisal 4

10%
10%
10%
10%
10%
10%

ปฏิบตั ิการ 40%
Scientific Presentation 1
Scientific Presentation 2

10%
30%

นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึ งจะมีสิทธิ์สอบ
เกณฑ์การตัดสินผล : อิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

-ไม่มี-

-ไม่มีการสัมมนา
การค้ นคว้ าอิสระ
การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
รายงานรายบุคคล
การส่งงานตามที่มอบหมาย
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน

2

1.1, (10%)
2.2, (30%)
3.2, (35%)
4.1, 4.2 (5%)
5.2, 5.3 (10%)

3

4.1, 4.2 (5%)
5.2, 5.3 (5%)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
-

สัดส่วนของการ
ประเมิน
-

ตลอดภาค
การศึกษา

90%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. http://www.casp-uk.net/
2. SWU course web (A-tutor): Seminar 701
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิ ด เห็น ของนิ สิต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไขเมื่ อ สิ้น สุด การสอน เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ในการปรั บ ปรุ ง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบโดยคณาจารย์ผ้ ูร่วมสอนและนิสติ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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