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รายละเอียดของรายวิชา กภ 704 วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพขั้นสูง
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ704 วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพขั้นสูง
PTX704 Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th
kanda@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
rumpa@g.swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ตลอดปี การศึกษา ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. 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

เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1.1 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินบทความงานวิจัยโดยใช้ หลักการทางวิชาการได้ อย่างเหมาะสม (2.3,
4.1, 4.3 5.2, 5.3)
1.2 ตีความงานวิจัยเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดหัวข้ อวิจัยและวิธกี ารวิจัย (2.3, 3.1)
1.3 เปรียบเทียบลักษณะของงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้ (1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3)
1.4 ประเมินทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์ (2.3, 3.1,
4.1, 4.3, 5.2, 5.3)
1.5 ทบทวน คัดเลือก และนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์ (2.3, 3.1,
4.1, 4.3, 5.2, 5.3)
1.6 ออกแบบงานวิจัยสําหรับปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ อย่างเหมาะสม (2.1, 2.3, 3.1,
4.1, 4.3, 5.2, 5.3)
1.7 วางแผนการดําเนินงานวิจัยและสร้ างกรอบความคิดได้ อย่างเหมาะสม (1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3,
5.2, 5.3)
1.8 จัดทําและนําเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,
5.5)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปรับปรุง พศ.2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การสัม มนาเกี่ยวกับ งานวิ จัยด้ านกายภาพบําบั ดและวิ ท ยาศาสตร์ สุขภาพ การอ่ านเชิ งวิ เคราะห์
การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลักการ แนวทางของงานวิจัย การตีความงานวิจัย การประยุกต์ใช้ ทาง
คลินิก การสัมมนา วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดใหม่ การเปรี ยบเทียบงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
จัดทําและสังเคราะห์โครงร่างงานวิจัย
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 9 ชม.
สัมมนาเสริมบรรยาย 6
ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบัติ 10 ชม.
สัมมนา/อภิปราย
19 ชม./ภาคการศึกษา

45 ชม./ภาคการศึกษา
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3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๑ คุณธรรม
จริยธรรม
๑


๒

๓


๒ ความรู ้
๑

๒

๓ ปั ญญา
๓

๑





๒

๓

๔ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑
๒
๓




๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
๑

๒

๓







๔

๕


4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ริเริ่มหรือชี้ให้ เห็นข้ อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้ วยดุลยพินิจทางคุณธรรม
2. ไม่ประเมิน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ ผ้ ูอ่นื ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวข้ อสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริ หารจัดการการวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 วิธกี ารสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบําบัดที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการวิจัย
2. การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
ข้ อมูลทางสถิติ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการเขียน Literature Review และ Research Proposal
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ ไข และจัดการปั ญหาด้ วยการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้ างองค์
ความรู้ใหม่
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดประสบการการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้ ค้นคว้ างานวิจัยรูปแบบต่างๆ
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการดําเนินงานวิจัยรูปแบบต่างๆ
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน ร่วมกับการสัมมนา
5. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
6. มอบหมายงานให้ นิสิตทําการการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
7. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงาน (Literature Review และ Research
Proposal) ของนิสติ
4. ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยที่ค้นคว้ าและการนําเสนอ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผู้นาํ ที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ไม่ประเมิน
3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้ สมั ฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ด กิ จ กรรมให้ มี ก ารอภิ ป รายบทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การ
แสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
2. ส่งเสริ มให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ค้ นคว้ าในประเด็นปั ญหาที่สาํ คัญและซับซ้ อน สรุปปั ญหาและเสนอวิธีแก้ ไขได้ ตรงประเด็นโดย
ใช้ วิธกี ารทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2. สื่อ สารได้ อ ย่ างมี ป ระสิทธิภาพและสามารถประเมิ น ความสําเร็จของการสื่อสารต่ อกลุ่ มบุ คคล
ต่างๆ
3. นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
4. ไม่ประเมิน
5. มีทกั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสิตนําเสนองานวิจัย โดยใช้ เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งเน้ นนําเสนอข้ อมูลทางสถิติจากบทความวิจัย โดยการวิเคราะห์และแปลผลของสถิติและ
นําเสนอผลการวิเคราะห์น้ัน
3. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผลของสถิติผ่านการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

1. แผนการสอน
วันที่

อ 22 ส.ค
60

13.30- 1 2
16.30
4

13.30อ 29 ส.ค
17.30
60

อ 5 กย.
60

จ 11 กย.
60

จ 18 กย.
60
จ 25 กย.
60

จ 2 ตค.
60

13.301
15.30

1

15.301
17.30

1

8.3012.30
8.3012.30
8.302
12.30

8.3012.30

4

หัวข้ อ

Literature review
process
Theory and concepts
related to proposed
research
Research plan and
conceptual
framework
Writing literature
review
SDL: Research plan
and conceptual
framework
Writing literature
review (อ.ทีป่ รึกษา
ประเมินชิน้ งานนิสติ
5%)
Research design &
Biostatistics
SDL: Research
design & Biostatistics
SDL: Literature
review
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สื่ อที่ใช้ ใน
การเรียน
การสอน

อาจารย์

ผศ.ดร.กานดา
ผศ.ดร.กานดา

สื่อโสต
คอมพิวเต
อร์
โปรแกรม
ทางสถิติ
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน

ผศ.ดร.กานดา
ผศ.ดร.กานดา
อ.ที่ปรึ กษา

อ.ที่ปรึ กษา

ผศ.ดร.นิ ตยา
ผศ.ดร.นิ ตยา

อ.ที่ปรึ กษา
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3
วันที่

จ 6 พย.
60

4
8.3012.30
8.301 2 1
12.30
8.3012.30
8.303
11.30
8.304
12.30

จ 13 พย.
60

8.3012.30

จ 20 พย.
60

8.3012.30

4

จ 27 พย.
60

8.301
12.30

1

จ 9 ตค.
60
จ 16 ตค.
60

จ 23 ตค
60
จ 30 ตค.
60

1
1
จ 8 มค.
61

8.3012.30

หัวข้ อ

ผศ.ดร.นิ ตยา

Comparative
research reading

อ.ดร.ชัชฎา

Research grant
2 2

อาจารย์

Research design &
Biostatistics

SDL: Literature
review
Literature review
presentation
Comparative
research reading
SDL: Research design,
plan, and conceptual
framework
Research design,
plan, and conceptual
framework (New
concept or new
theory)
Writing research
proposal 1
Research proposal
presentation
Writing research
proposal 2 (อ.ที่
ปรึกษาประเมินชิน้ งาน
นิสติ 5%)
SDL

สื่ อที่ใช้ ใน
การเรียน
การสอน

ผศ.ดร.นิ ตยา
อ.ดร.ชัชฎา

อ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร. อ.ดร.
รัมภา ชัชฎา
ผศ.ดร.
นิตยา

อ.ที่ปรึ กษา

ผศ.ดร.นิ ตยา

อ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
อ.ที่ปรึ กษา

จ 14 พ.ค 8.3060
12.30
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

มคอ. 3
วันที่

จ 21 พ.ค 8.3060
12.30

13.3016.30

หัวข้ อ

Research proposal
presentation
3 (Research question,
Research design and
advanced statistics)
SDL: Research
proposal presentation
(Research question,
Research design and
advanced statistics)

สื่ อที่ใช้ ใน
การเรียน
การสอน

อาจารย์

รศ.ดร.รัมภา

ผศ.ดร.
นิตยา

อ.ดร.
ชัชฎา

รศ.ดร.รัมภา

ผศ.ดร.
นิตยา

อ.ดร.
ชัชฎา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

2

3

ผลการเรียนรู ้
ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม (1.1)
ด้ านความรู้ (2.3)
ด้ านปัญญา (3.1)
ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.1, 4.3)
ด้ านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.15.3, 5.5)
ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม (1.1)
ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สัดส่วนของ
หมายเหตุ
การประเมิน
- สัมมนา อภิปราย และ
90%
สรุ ป รวมสั ด ส่ ว นการ
วิเคราะห์งานวิจัย
ประเมินผลการเรี ยนรู้
- ปฏิบัต/ิ การค้ นคว้ าตามที่
แต่ละด้ านของรายวิชา
นี้ จากทุ ก กิ จ กรรมที่ มี
มอบหมาย
ดังนี้
- โครงการ/แผนงาน
1.คุณธรรม จริยธรรม
- การส่งงานตามที่มอบหมาย
10 %
ตลอดภาค
2. ด้ านความรู้ 35%
การศึกษา
3.
ด้ านปัญญา 35%
4. ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 10%
5. ด้ านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การมีส่วนร่วม อภิปราย
และการใช้ เทคโนโลยี
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน ตลอดภาค
สารสนเทศ 10%
10%
การศึกษา
วิธีการประเมิน
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

หมายเหตุ

(4.1, 4.3)
ด้ านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.15.3, 5.5)
การประเมินผลการเรียน :
1. การมีส่วนร่ วมในการสัมมนา (1.Comparative research reading+critical reading; 2.Research
design & Biostatistics; 3.Research plan, research design and conceptual framework; 4.present lit rev; 5.
present proposal) (5 ครั้งๆละ 2%)
10 %
2. เนื้อหาการสัมมนา (4 ครั้ง)
25 %
(Theory and concepts related to proposed research 5%, Comparative research reading+critical
reading 10%, Research design & Biostatistics 5%, Research plan, and conceptual framework 5%)
3. ชิ้นงาน Comparative research reading +critical reading
10%
4. การเขียนทบทวนวรรณกรรม*
5%
(ประเมินจากชิ้นงานโดยอ.ที่ปรึ กษาเป็ นผูป้ ระเมิน)
5. การเขียนทบทวนวรรณกรรม*
5%
(ประเมินจากชิ้นงานในการนําเสนอของนิสิตโดยอ.ท่านอื่นเป็ นผูป้ ระเมินในชัว่ โมง)
6. นําเสนอทบทวนวรรณกรรม
5%
7. ชิ้นงานการวางแผนงานวิจยั และสร้างกรอบความคิด
10 %
8. ชิ้นงานออกแบบงานวิจยั
10 %
9. การเขียนโครงร่ างงานวิจยั *
5%
(ประเมินจากชิ้นงานที่ อ.ที่ปรึ กษามอบหมายในชัว่ โมง)
10. การเขียนโครงร่ างงานวิจยั *
5%
(ประเมินจากการนําเสนอจาก อ.ผูป้ ระเมินในชัว่ โมง)
11. นําเสนอโครงร่ างงานวิจยั
10 %
รวม 100 %
หมายเหตุ: * ให้ส่งการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และโครงร่ างงานวิจยั (research
proposal) แก่อาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนการนําเสนออย่างน้อย 1 สัปดาห์
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เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด :
- นิสิตต้องเข้าเรี ยนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดจึงจะพิจารณาการตัดเกรด
- เกณฑ์การประเมิน: อิงเกณฑ์
≥ ร้ อยละ 80
A
75 – 79.9
B+
70– 74.9
B
65 – 69.9
C+
60 –64.9
C
≤ ร้ อยละ 59.9
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice. 3rded.
New Jersey, Prentice Hall Health, 2009.
2. Wallace M, Wray A. Critical reading and writing for postgraduates. London, SAGE
Publications, 2006.
3. Clarke R, Croft P. Critical reading for the reflective practitioner: a guide for primary care.
Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 1998.
4. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis. 4th ed.
New York, Churchill Livingstone, 2004.
5. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993.
6. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams & Wilkins,
1990.
7. Domholdt E. Physical therapy research principles and applications. Philadelphia. W.B.
Saunders Company, 1993.
8. เอกสารตามคําแนะนําในเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้ อที่อาจารย์ประจําหัวข้ อเป็ นผู้แนะนํา
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. http://www.casp-uk.net/
2. https://ori.hhs.gov/content/module-2-research-design
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
- http://www.jospt.org/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- ข้ อเสนอแนะผ่านทางกลุ่มอีเมลล์ หรือกลุ่มไลน์ (line) ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทําเป็ น
ช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน (ใส่ตารางปรับปรุง)
- การประมวลความคิ ด เห็น ของนิ สิ ต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ปั ญ หา
อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชา
ในภาคการศึกษาต่อไป
- การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารฝึ กปฏิบัตินอกสถานที่
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน ของคณาจารย์อ่ ืนที่
ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/รายงาน/Literature Review/Research
Proposal และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี ารสัมมนา
การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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