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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 503 การปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 503   การปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

PTX 503  Evidence-Based Practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

4 (1-6-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา  ประโมทยกุล  weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

 ผศ.ดร.จิราภรณ์   วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรอง 

 รศ.ดร.รัมภา  บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อ.ดร.กสิมา      กติิยานันท ์ kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.นิตยา  วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

ผศ.ดร.ชัชฎา  ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.ดร.นิธนัินท ์ ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2   ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และแหล่งฝึกปฎิบัติทางคลินิก  

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

26 มิถุนายน พ.ศ.2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ ELO TQF (จุดดาํ) 

1. ต้ังคาํถามทางคลินิกเพ่ือใช้ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
1 2.1,3.2 

2. วิเคราะห์ กาํหนดเกณฑ์คัดเลือกงานวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

ใช้ในกระบวนการแนวทางปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ได้  1 2.1,3.2,5.3,5.4 

3. สกดัข้อมูลและประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้  1,3 2.1,3.2 

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์

ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม 

รวมถึงให้คําแนะนํา  และดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด  

3,4,5 2.3,3.4,4.3 

5. นําบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และ

ปรับปรุงแผนการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  2,5 4.4,5.2 

6. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปสู่การปฏบัิติทางคลินิก  5 2.1,3.2,5.2 

7. แสดงออกถึงการตระหนักรู้จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการ

วิจัย  4 1.1 

8. แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติ

ปฏบัิติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  4 1.3 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกับมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 และข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการ

ดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การต้ังปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 

วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ และ การเขียน

รายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการดูแลสขุภาพประชาชน 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/สมัมนาภาคทฤษฎี สอนเสริม 
ปฏิบติัการ/สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเองนอก

ชั้นเรียน 

บรรยาย 9 ชม.และ 

สมัมนา 6 ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความ

ต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฎิบัติการ/สมัมนาเชิง

ปฎิบัติ 90 ชม. 

/ภาคการศึกษา 

60 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                  

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนกัรูจ้ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั 

2. ไม่ประเมิน 

3.   แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม

และจริยธรรม 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

3.  ส่งเสริมการแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติปฏบัิติตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมเม่ือฝึกปฎิบัติทางคลินิก 
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1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการแสดงออกระหว่างการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน และการสัมมนาในหัวข้อที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินผ่านพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการฝึกปฎิบัติทาง

คลินิก  

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีและ/หรือทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถคน้ควา้และอิงขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษที์ท่นัสมยั และเป็นระบบ 

2.  ไม่ประเมิน 

3.  มีความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชศ้าสตรที์่เกีย่วขอ้ง และเขา้ใจการพฒันาความรูใ้หม่ เพือ่

ใชป้ฏิบติัในวิชาชีพ การวิจยั และการพฒันางาน  

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสัมมนาในรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ของแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2.  การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม ประเมินคุณภาพของข้อมูลและเขียนผลงานที่

เกดิข้ึน รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน 

3.  การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์  

4.  การนาํแนวทางปฎิบัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึกปฏบัิติทางคลินิก    

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายจากกระบวนการแนวปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ รวมทั้งการนาํเสนอในช้ันเรียน 

2.  ประเมินผลจากการตอบคาํถามและการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล 

4.  ประเมินจากผลของการนาํไปปฎิบัติในทางคลินิก 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2.  สามารถคน้ควา้ วิเคราะห ์วิพากษ ์ประเมินหลกัฐานเชิงประจักษ ์และสงัเคราะห์ผลงาน

ทางวิชาการ รวมถงึสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ 

3.  ไม่ประเมิน 

4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรู ้ในศาสตร์ทางกายภาพบําบดัและศาสตร์ที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่นาํไปสู่สุขภาพทีดี่ของประชาชน 
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3.2  วิธกีารสอน 

1.  อภิปราย/สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการค้นคว้า/ศึกษาด้วยตนเอง และนาํเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  

3.  มุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการแนวทาง

ปฎิบัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

4.  การนาํแนวทางปฎิบัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึกปฏบัิติทางคลินิก    

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการสมัมนา ผลงานของนิสติ และการนาํไปปฎิบัติทางคลินิก 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความรับผิดชอบการดาํเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และ

ร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

2.  ไม่ประเมิน 

3.  สามารถปรบัตวัต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูอื้่น 

4.  มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สมัมนา เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน 

และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการทาํงานร่วมกับผู้อื่น ที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ

เวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  

3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิมัพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา และการฝึกปฎิบัติ

ทางคลินิก 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร

ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

3.  สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ วิเคราะห ์ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจดัการขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีเพือ่นาํเสนอผ่านสือ่ทีเ่หมาะสม 

4.  มีทกัษะ และความสามารถในการใช ้และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลสากล  

2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ผ่านกระบวนการ

อภิปราย สมัมนา ปฏบัิติการ  

3.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในเลือกและการใช้สื่อที่เหมาะสมซ่ึงทาํให้เข้าใจง่ายในการนาํเสนอ

งาน การอภิปราย สมัมนา  

2.  ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารระหว่างการนาํเสนอรายงาน อภิปราย/สัมมนา การ

ปฏบัิติการ 

3.   ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผ่านการนาํเสนอผลงาน 

4.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้ง

ที่ 

กาํหนดการ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ ผูส้อนหลกั ผูส้อนร่วม 

หอ้
งเ

รีย
น 

1 15 ม.ค.2564 

8.30-9.30น. 1   

Introduction to Evidence-Based 

Practice (EBP), concepts, process 

and significance 

อ.ดร.วีรยา  601 

9.30-10.30น. 1   Concepts of systematic review and 

meta-analysis 
อ.ดร.วีรยา  601 

10.30-11.30น. 1   
Research question for EBP and set 

up criteria for selection 
อ.ดร.วีรยา  601 

13.30-16.30   3 
Research question for EBP and set 

up criteria for selection 
อ.ดร.วีรยา  601 

2 22 ม.ค.2564 8.30-12.30น. 1 3  
Search strategy and databases for 

EBP 
อ.ดร.วีรยา  601 

3 5 ก.พ.2564 

8.30-10.30น. 2   
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วีรยา  601 

13.30-16.30น.  3  
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วีรยา  601 

4 12 ก.พ.2564 

8.30-11.30น.  3  
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วีรยา  601 

13.30-16.30น.   3 
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วีรยา  601 

5 19 ก.พ.2564 

8.30-12.30น.   4   data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา    601 

13.30-15.30น.  2  data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา   601 

6 5 มี.ค.2563 

8.30-11.30น.   3 data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา   601 

13.30-14.30น. 1   

Current evidence-based practice and 

application of evidence to clinical 

practice 

รศ.ดร.

รัมภา 
 601 

14.30-15.30น. 1   
Evidence-based practice and clinical 

decision making 

รศ.ดร.

รัมภา 
 601 

15.30-16.30น. 1   
Writing evidence-based practice 

report 

รศ.ดร.

รัมภา 
  601 

7 12 มี.ค.2563 8.30-16.30น.  7  
Writing evidence-based practice 

report 

รศ.ดร.

รัมภา 
 601 
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ค
รั้ง

ที่ 
กาํหนดการ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ ผูส้อนหลกั ผูส้อนร่วม 

หอ้
งเ

รีย
น 

8 19 มี.ค.2564 8.30-14.30น.  5  
Writing evidence-based practice 

report 

รศ.ดร.

รัมภา 
 601 

9 
26 มี.ค.- 

30 เม.ย. 2564 
8.30-16.30น.  54 2 การประยุกต์ EBP ไปใช้ในทางคลินิก อ.ดร.วีรยา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ที่ปรึกษา 

601 

10 16 เม.ย.2564 8.30-10.30น.   2 
การรายงานผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ระบุปัญหา 
อ.ดร.วีรยา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ที่ปรึกษา 

601 

11 30 เม.ย.2564 8.30-10.30น.   2 

นาํเสนอสื่อออนไลน์เกี่ยวกบัการ

แก้ปัญหาในการรักษาทาง

กายภาพบาํบัด โดยอ้างองิจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) และ

ความก้าวหน้าจากการประยุกต์ใช้ EBP 

อ.ดร.วีรยา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ที่ปรึกษา 

601 

 รวม 
 

9 81 15     

หมายเหตุ: สื่อการสอน ประกอบด้วย อินเตอร์เนต, สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน SWU moodle: เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา กบ 503, powerpoint, ระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตและโปรแกรมสาํเรจ็รูปที่

เกี่ยวข้อง และ ผู้ป่วยจริงในการฝึกปฎิบัติทางคลินิก   

อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินระหว่างเรียน (formative assessment) เช่น การทาํกิจกรรม

สะท้อนคิดบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และมีการให้คําแนะนา (formative feedback) โดยผ่านช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ไลน์ อีเมลล์หรือกระทู้ เป็นต้น อีกทั้งมีการแจ้งผลคะแนนหลังการประเมินภายหลัง

การสมัมนาแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เกดิการพัฒนาแก่นิสติอย่างสมํ่าเสมอ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

6-7 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.3 

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมใน

งานที่ได้รับมอบหมาย และการประยุกต์ 

EBP ไปใช้ในทางคลินิก  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

1-7 
ความรู้ 

2.1,2.3 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- ประเมินจากการอภิปราย 

- รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

35% 

1-7 
ทกัษะทางปัญญา 

3.2,3.4 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- ประเมินจากการอภิปราย 

- รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

40% 

1 และ 3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.3,4.4 (4.1) 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ในการอภิปราย 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1-7 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2,5.3,5.4  

- ประเมินจากการอภิปราย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- รายงานรายบุคคล 

- การสร้างสื่อเผยแพร่ออนไลน์ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    *  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 อภิปราย หัวข้อ Research question for EBP and set up criteria for selection  5% 

กจิกรรมที่ 2 อภิปราย หัวข้อ Search strategy and databases for EBP   5%  

กจิกรรมที่ 3 อภิปราย หัวข้อ Quality assessment for EBP     5%  

กจิกรรมที่ 4 ปฎิบัติการ หัวข้อ data extraction of EBP     5% 

กจิกรรมที่ 5 รายงาน หัวข้อ Writing evidence-based practice report    

  แบ่งเป็น 2 ช้ินงาน 

  - EBP assessment         10%  

  - EBP treatment (ประยุกต์ในผู้ป่วยจริง)     30%  

กจิกรรมที่ 6 รายงานประวัติและปัญหาผู้ป่วยในทางคลินิก     20% 

กจิกรรมที่ 7 สื่อออนไลน์การนาํ EBP ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก    20% 

 

    รวมทั้งหมด      100% 

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏจีะประเมินร่วมกบัการอภิปราย การปฎิบัติและงานที่มอบหมาย 
 

เกณฑผ่์านการประเมิน 

คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการประเมิน 

 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 

 **โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้อย่างน้อยเกรด B จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑบั์ณฑติศึกษา 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

ตําราและเอกสารหลกั 

1. de Morton NA. The PEDro scale is a valid measure of the methodological quality of clinical 

trials: a demographic study. Aust J Physiother. 2009, 55(2):129-33. 

2. Melnyk BM & Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in Nursing & Healthcare:  a 

guide to best practice. 2nd ed. China: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins 

2011. 

3. Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010  Statement: 

updated guidelines for reporting parallel group randomized trials. Ann Intern Med. 2 0 1 0 ; 

152(11):726-32. 

4. Oxford Centre for Evidence-based Medicine – Levels of Evidence. Retrieved from 

http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-

2009/   

5. กนกวรรณ ศรีรักษา. Best Evidence in Medical Education versus Evidence-Based Medicine. 

Khon Kaen Medical Journal 2011; 35(3): 10-4. 

6. ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ Evidence based medicine เวชศาสตร์เชิงประจักษ์. Khon khan Medical 

Journal Hospital 2009, 33(1): 3-7. 

7. รุ่งนภา เขียวชะอํ่า. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Nursing. 

Journal of Phrapokklao Nursing College 2013, 24(2): 94-108. 

8. สุรศักด์ิ เสาแก้ว. ณัฏฐพล สัมประสิทธ์. การอ่านงานวิจัยทางสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ. 

Naresuan Phayao Journal 2014; 7(3): 286-97. 

9. อศิรางค์ นุชประยูร. บทความทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ใน: พิเชฐ สมัปทานุกูล. หลักการ

ทาํวิจัยสู่ความสาํเรจ็ในการปฏบัิติ. กรุงเทพมหานคร: โฟคัล อมิเมจ พร้ินต้ิง กรุป จาํกดั 2554. 

 

เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

2.  เวบ็ไซด์ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

-  http://www.pedro.org.au  

-  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

-  http://www.cochrane.org/ 

-  http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-

march-2009/   
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏบัิติการ ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

และ มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํ

ให้เกดิการเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

-  ส่งแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสมัมนา 

-  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสมัมนาคร้ังสดุท้ายของนิสติแต่

ละบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

 - ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการ

สัมมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 12 

 


