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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 481 การวิจยั ทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ481 การวิจัยทางกายภาพบําบัด
PX481 Research in Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
chadpsm@gmail.com
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร. ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ตลอดปี การศึกษา ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน พ.ศ.2561

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบัติการวิจัย ชีวสถิติเบื้องต้ น วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องทางกายภาพบํา บั ด นําเสนอโครงร่ าง ปฏิบัติการวิ จั ยภายใต้ การควบคุ มดู แลของอาจารย์ และ
นําเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1.1 เขียนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้ และดําเนินการวิจัยได้ อย่าง
ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมในการวิจัย (1.1, 1.2, 1.3, 1.8)
1.2 มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดต่อการดําเนินงานวิจัย (1.5)
1.3 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวางแผนและการแก้ ปัญหาในการดําเนินงานวิจัยได้ (2.4, 2.6, 3.3)
1.4 ดําเนินโครงการวิจัยได้ อย่างเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็ นไปตาม
กระบวนการวิจัยพื้นฐาน (2.3, 2.7, 3.2, 3.3)
1.5 ปฏิบัติการวิจัยร่วมกับสมาชิกในทีมและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม (4.1, 4.2, 4.4)
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยด้ วยโปรแกรมทางสถิติเบื้องต้ น (5.1)
1.7 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยโดยใช้ หลักการทางวิชาการได้ อย่างเหมาะสม (3.3)
1.8 นําเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับพร้ อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript)
โปสเตอร์ และการนําเสนอปากเปล่าหน้ าชั้นเรียน และการประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัด
ระหว่างสถาบัน (2.3, 2.7, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่แสดงใน มคอ. 5
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 3

1. คําอธิบายรายวิชา

ระเบี ยบวิ ธีวิจั ยแบบต่ า งๆ ชี วสถิ ติเบื้ องต้ น วางแผนการวิจั ย วิเคราะห์ ข้อ มูล วิจ ารณ์งานวิจั ยที่
เกี่ยวข้ องทางกายภาพบําบั ด นําเสนอโครงร่ าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้ การควบคุ มดู แลของอาจารย์ และ
นําเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
ภาค
การศึกษา
1
2
รวม

ฝึ กปฏิบตั ิ/
สัมมนา
5
26
ตามความต้ องการ
4
41
ของนิสติ เฉพาะราย
9
67
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ตลอดรายวิชา รวมเป็ น 94 ชั่วโมง

บรรยาย

สอนเสริม

ศึกษาด้วยตนเอง
14
4
18

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการวิจัยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาตามความต้ องการของนิสติ เป็ นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผู ้บ ริ โ ภค สิ ท ธิ ผู ้ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ทีม่ ีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่ า นิ ย มแนวคิ ด ที่ ถู ก ต้อ ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจั ดการกับ ปั ญ หา
จริยธรรมในการดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

มคอ. 3

5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้ องสิทธิของตนเองที่จะ
ถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรืน่ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายหลักการดําเนินงานวิจัยด้ วยคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย รวมถึงกระบวนการเสนอ
โครงการเพื่อยื่นขออนุมัติให้ ทาํ วิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. สอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
3. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
4. ปลูกฝังและเน้ นยํา้ เรื่องการอ้ างอิงผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของผู้อ่นื ให้ แก่นิสติ การ
คํานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้ อง
5. สอดแทรกเนื้อหาทางด้ านการเคารพสิทธิของอาสาสมัครงานวิจัย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมในคน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการนําเสนอโครงการวิจัย
3. ประเมินจากส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงตามกําหนดเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรูใ้ นศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ไม่ประเมิน
6. สามารถศึกษางานวิจยั ศึกษาการแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ อ้างอิงความรูเ้ ชิง
ประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดู แลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล
7. มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจยั พื้ นฐาน
2.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายความรู้
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้และค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. มอบหมายงานให้ นิสิตสืบค้ นข้ อมูล บทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจัย แล้ วนําความรู้มาประมวลเพื่อต่อยอดงานวิจัย
4. มอบหมายงานให้ นิสิตทบทวนวรรณกรรม นําเสนอคําถามงานวิจัย นําเสนอแผนและโครงร่าง
งานวิจัย และโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากชิ้นงานการทบทวนวรรณกรรมและคําถามการวิจัย
2. ประเมินจากการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หน้ าชั้นเรียน
4. ประเมินจาก manuscript และ poster
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทํางานวิจยั หรือสร้างนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสติ ดําเนินโครงการวิจัย
2. ส่งเสริมให้ นิสติ มีการวางแผน และวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
3. ส่งเสริมให้ นิสติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
4. มอบหมายงานให้ นิสิตทําการค้ นคว้ า นําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงสถานการณ์และบริบททางสุขภาพในปัจจุบัน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการวิ จัยผ่านการนําเสนอโครงร่ า ง
งานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย
2. ประเมินผลจากความสามารถในการคิด วิ เคราะห์และแก้ ไขปั ญหางานวิ จัยผ่านการนําเสนอ
โครงร่างงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย
3. ประเมินเนื้อหาจากชิ้นงานข้ อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
4.2 วิธกี ารสอน
1. กํา หนดให้ นิ สิ ต ทํา โครงการวิ จั ย เป็ นกลุ่ ม และมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. จัดให้ มีการวิจัยนําร่องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาก่อนการเก็บข้ อมูลจริง
3. จั ดให้ มีการดําเนินการวิ จัย เพื่ อส่งเสริ มให้ มีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพั นธ์
อย่างสร้ างสรรค์ระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย
4. จั ดให้ มี ก ารนํา เสนอโครงงานวิ จั ย หน้ า ชั้ น เรี ย น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิด การมี ป ฏิสัม พั น ธ์อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ระหว่ างผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาํ เสนอ และผู้เข้ าร่ วมสัมมนา และเพื่ อส่งเสริ มให้ เกิดการ
แสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการตอบคําถามของนิสติ ในการนําเสนอ
หน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้ รับมอบหมาย ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ
และแก้ ปัญหา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
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2. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่านฐานข้ อมูลงานวิจัยซึ่งเป็ นที่ยอมรับในปัจจุบัน
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ คัดกรอง และสรุป ข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
3. ปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้ นและวิเคราะห์ข้อมูล
4. มอบหมายงานให้ นิสิตนําเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแบบต่างๆ ได้ แก่ รายงานการวิจัยฉบับ
พร้ อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) โปสเตอร์ และการนําเสนอผลการวิจัยหน้ าชั้นเรียน
5. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอผลการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัด
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการนําเสนอโครงร่างการวิจัยและ
นําเสนอผลการวิจัย
3. ประเมินการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยและผลงานหน้ าชั้นเรียน
4. ประเมินชิ้นงาน manuscript และ poster
ด้ านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ไม่ประเมิน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ตารางสอน รายวิชา กบ 481 การวิจัยทางกายภาพบําบัด ประจํ าภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษา 2561

1

15:3016:30

1

ศ.5
13.30ต.ค.61 15.30

2

15:3016:30

1

จ.8
13:30ต.ค.61 15:30
15:3016:30
2

3

4

ศ.19
8.30ต.ค.61 12.30
(ขอใช้ 13.30ชั่วโมง
16.30
ว่างศุกร์
เช้ า)
จ.22
13:30ต.ค.61 16:30

ศ.2
13.30พ.ย.61 16.30

2
1
4
3

1

2

3
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ผูส้ อน
ร่วม

สิง่ สนับสนุ นการ
เรียนการสอน

1

อาจารย์ /
อาจารย์
พิเศษ

ระเบียบวิธี
วิจัยและการ
วางแผนการ
ดําเนินงาน
จริยธรรมการ
วิจัย

ผศ.ดร.
นิตยา

321

อ.ดร.
นิธนิ ันท์

321

ชีวสถิติ 2 :
Sample size
calculation
SDL: sample
size
calculation
ชีวสถิติ 1:
Overview
SDL: เตรียม
นําเสนอโครง
ร่างงานวิจัย
นําเสนอโครง
ร่างงานวิจัย
(รอบที่ 1)
(เฉพาะ ปี 4)

อ.ดร.ชัชฎา

ชีวสถิติ 3:
ความ
น่าเชื่อถือใน
การวัด
(Reliability
and
validity)/
การทดสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือ
นําเสนอโครง
ร่างงานวิจัย
(สํารองวัน)
(เฉพาะ ปี 4)

อ.ดร.จิรา
ภรณ์

อ.ดร.ยุ
ภาภรณ์

321

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา
รศ.ดร.
รัมภา

321

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อ.ดร.นิธนิ ันท์ อ.ดร.ยุ
ภาภรณ์ และคณาจารย์

อ.ดร.ยุ
ภาภรณ์

อ.ดร.ยุภาภรณ์ และ
คณาจารย์

321 และอื่น
ๆ อีก 2 ห้ อง

321

คอมพิวเตอร์ , LCD, internet, ไมค์สายและไมค์ลอยอย่างละ 1 ตัว

ปฏิบตั ิ

จ.1
13:30ต.ค.61 15:30

หัวข้อ

สถานที่/ห้องเรียน

บรรยาย

1

สัมมนา

เวลา

สัปดาห์ที่

วันที่

SDL/ student
kl d
สอบปฏิบตั ิ

ภาคเรียนที่ 1/2561

321
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จ.5
13:30พ.ย.61 16:30

3

ศ.9
13.30พ.ย.61 16.30
จ.12
13:30พ.ย.61 16:30

3

1

2

อ.13
10.30พ.ย"61 12.30
น.

2

ศ.16
13.30พ.ย.61 16.30
จ.19
13:30พ.ย.61 16:30

8

จ.26
13:30พ.ย.61 16:30

3

9

จ.3
ธ.ค.61

13:3016:30

3

10

จ.17
ธ.ค.61

13:3016:30

3

1

5
พฤ.7
มี.ค.62

8:3010:30

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อ.ดร.จิรา
ชีวสถิติ 4:
ภรณ์
Correlation
(วิธกี าร
วิเคราะห์
ข้ อมูล และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์)
SDL: ชีวสถิติ อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อ.ดร.ยุ
ภาภรณ์

321

อ.ดร.
นิธนิ ันท์

321

วิชา 421 ขอ
ใช้

7

11

SDL: แก้ ไข
โครงร่าง
งานวิจัย

321 และอื่น
ๆ อีก 2 ห้ อง

2

14

12

ชีวสถิติ 5:
Comparison
(วิธกี าร
วิเคราะห์
ข้ อมูล และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์)
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1: เก็บ
ข้ อมูล
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1(ต่อ):
เก็บข้ อมูล
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1(ต่อ):
เก็บข้ อมูล
14 0 รวมเทอม 1
ภาคเรียนที่ 2/2561

2
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การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1(ต่อ):
เก็บข้ อมูล

อ.ดร.ทิพ
วัลย์

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

สถานที่เก็บ
ข้ อมูล
เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจยั

6

นําเสนอโครง อ.ดร.นิธนิ ันท์ อ.ดร.ยุ
ร่างงานวิจัย ภาภรณ์ และคณาจารย์
(รอบที่ 2)
(เฉพาะ ปี 4)

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

45
อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

สถานที่เก็บ
ข้ อมูล

เครื่องมือและ
อปกรณ์การวิจัย

5
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มคอ. 3
8:3012:30

4

พฤ.14
มี.ค.62

8:3010:30

2

ศ.15
มี.ค.62

8:3012:30

4

พฤ.21
มี.ค.62

8:3010:30

2

ศ.22
มี.ค.62

8:3012:30

1

14

ศ.29
มี.ค.62

8:3012:30

15

พฤ.4
เม.ย.
62

8:309:30

12

13

16

พฤ.11
เม.ย.
62

3

4

1

9:3012:30

3

8:3010:30

2
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การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1(ต่อ):
เก็บข้ อมูล
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 1(ต่อ):
เก็บข้ อมูล
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 2:
วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(spss)
หลักการ
วิจารณ์และ
สรุป
ผลการวิจัย
การรายงาน
ผลการวิจัย
1:
Manuscript
writing and
referencing
การ
ปฏิบัติการ
วิจัย 3:
วิจารณ์และ
สรุป
ผลการวิจัย

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

การรายงาน
และนําเสนอ
ผลการวิจัย 2:
Poster and
oral
presentation
(จัดการเรียน
การสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.
นิธินนั ท์

การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 4: เขียน
รายงานการ
วิจัยและ
เตรียมการ
นําเสนอ
ผลการวิจัย

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อ.ดร.ทิพ
วัลย์ และ
อ.ดร.จิรา
ภรณ์

321

อ.ชัชฎา

321

อ.ดร.
นิธนิ ันท์

อ.ดร.
กสิมา

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

อ.ดร.
นิธินนั ท์

321

321

อ.ดร.ยุ
ภาภรณ์

คอมพิวเตอร์ , LCD, internet, ไมค์สายและไมค์ลอยอย่างละ 1 ตัว

ศ.8
มี.ค.62
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17

18

19

ศ.12
เม.ย.
62

8:3012:30

4

พฤ.18
เม.ย.
62

8:3010:30

2

ศ.19
เม.ย.
62
พ.24
เม.ย.
62

8:3012:30

พฤ.9
พ.ค.62

8:3012:30

ศ.10
พ.ค.62

8:3012:30

การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 4
(ต่อ): เขียน
รายงานการ
วิจัยและ
เตรียมการ
นําเสนอ
ผลการวิจัย
การ
ปฏิบตั ิการ
วิจัย 4 (ต่อ):
เขียนรายงาน
การวิจัยและ
เตรียมการ
นําเสนอ
ผลการวิจัย
SDL: เตรียม
นําเสนอ
ผลการวิจัย
Project day
นําเสนอ
ผลการวิจัย
ด้วยวาจา
(รอบที่ 1) ปี
2-4 เข้าร่วม
กิจกรรม
นําเสนอ
ผลการวิจัย
ด้วยวาจา
(รอบ 2)
(เฉพาะปี 4)

4

8:3016:30

7

4

4
9

30
44

11
23

4
18
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0
0

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

321

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา

คณะ
กายภาพบําบัด

อาจารย์ท่ ี
ปรึกษา
อ.ดร.
นิธนิ ันท์ อ.
ดร.ยุภา
ภรณ์ และ
คณาจารย์

321 และอื่น
ๆ อีก 2 ห้ อง

อ.ดร.
นิธนิ ันท์ อ.
ดร.ยุภา
ภรณ์ และ
คณาจารย์

321 และอื่น
ๆ อีก 2 ห้ อง

รวมเทอม 2 49
รวมจัดการเรียนการสอน 94 ชัว่ โมง (นับรวมทุกกิจกรรม)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

1

2, 5

2, 3, 5,

1, 3

4, 5, 6

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ว
ที่
นของ
ประเมิน การ
ประเมิ
น
คุณธรรมจริยธรรม
ประเมินการเขียนโครงการเสนอต่อ ตลอด 10%
(1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ภาค
การวิจัย/ อาจารย์ท่ปี รึกษา ได้
การศึก
ษาที่ 1
ความรู้
ประเมินเนื้อหาจากการนําเสนอโครง สัปดาห์ 20%
(2.4, 2.6, 2.2, 2.3,2.7) ร่างงานวิจัยและรายงานการวิจัย
ที่ 2, 5,
18 และ
19
ทักษะทางปัญญา
ประเมินเนื้อหาจากการนําเสนอโครง สัปดาห์ 30%
(3.2, 3.3, 3.4)
ร่างงานวิจัยและผลการวิจัย
ที่ 2, 5,
18 และ
19
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ประเมินพฤติกรรมและการ
ตลอด 20%
บุคคลและความรับผิดชอบ แสดงออกขณะปฏิบัติการวิจัย
ภาค
(4.1, 4.2, 4.4)
ร่วมกับสมาชิกในทีมและอาจารย์ท่ี การศึก
ปรึกษา
ษา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประเมินการนําเสนองานหน้ าชั้น
สัปดาห์ 20%
การสื่อสาร และการใช้
เรียน และชิ้นงานรายงานการวิจัย
ที่ 2, 5,
18 และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ โปสเตอร์
(5.2, 5.3)
19
รวมการประเมินทุกทักษะ
100%

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
• กิจกรรม
1. การเขียนโครงร่างงานวิจัยและแบบเสนอโครงการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย (ประเมินความก้ าวหน้ าครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ท่ปี รึกษา)
2. การเขียนและนําเสนอโครงร่างงานวิจัยหน้ าชั้นเรียน (ประเมินโดยอาจารย์ท่ปี รึกษา
และอาจารย์อกี 2 ท่าน)
3. การแก้ ไขงานตามข้ อเสนอของกรรมการ proposal และการทํางานวิจัย (ประเมิน
ความก้ าวหน้ าครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ท่ปี รึกษา)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10%
30%
10%
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4. การเขียนรายงานผลการวิจัย (ประเมินโดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่ใช่อาจารย์ท่ปี รึกษา)
5. การนําเสนอผลการวิจัยหน้ าชั้นเรียน (ประเมินโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์อกี 2
ท่าน)
6. การทําโปสเตอร์นาํ เสนอผลงานวิจัย (ประเมินโดยอาจารย์ท่ปี รึกษา)
รวม

10%
30%
10%
100%

• เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-54.9
45.0-49.9
< 45

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice.
3nded. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009.
2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993.
3. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. ระเบียบวิธกี ารวิจัย Research methodology: แนวการเขียนโครงร่าง
งานวิจัยและรายงานการวิจัยประจําภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จํากัด
4. บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย Statistical analysis for research: a
step by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เรือนแก้ วการพิมพ์, 2543.
5. รําไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัย พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ. ชัยเจริญ, 2533.
6. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and analysis.
4th ed. New York, Churchill Livingstone, 2004.
7. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993.
8. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams &
Wilkins, 1990.
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เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. 2. 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
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปี การศึกษา 2561
ปั ญหา อุปสรรค์ทีพ่ บ และ
สิง่ ทีป่ รับปรุง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินการ
เรียนการสอน
หัวข้ อการคํานวณขนาดตัวอย่างเป็ น
จัดตารางสอนให้ นิสติ เรียน
หัวข้ อที่เข้ าใจได้ ยาก ควรได้ เรียนหัวข้ อ หัวข้ อการคํานวณขนาดตัวอย่าง
การคํานวณขนาดตัวอย่างก่อนการสอบ ก่อนการสอบโครงร่างงานวิจัย
โครงร่างงานวิจัย

สิง่ ทีข่ อการสนับสนุ นจาก
คณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อาจารย์ประเมินนิสติ ด้ วยแบบประเมินความก้ าวหน้ าในการทําวิจัย
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อาจารย์ประเมิน: ผู้ประสานงานรายวิ ชาสรุปคะแนนจากแบบประเมินการนําเสนอผลการวิจัย ที่มี
ความสอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ในทักษะด้ านต่างๆ ที่เป็ นความรับผิดชอบของรายวิชา
- นิสติ ประเมินตนเอง: นิสติ ตอบแบบประเมินที่หัวข้ อสอดคล้ องกับแบบประเมินที่ให้ อาจารย์ทาํ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้ อเสนอแนะของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน
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