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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 702 บูรณาการแนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจักษ ์

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 702   บูรณาการแนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

PTX 702  Integrated Evidence-based Practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

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

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

 

 
อ.ดร.ทพิวัลย์    มีแต้ม tippawano@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1   ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 มิถุนายน พ.ศ.2561  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือให้นิสิตสามารถประเมินค่าจากกระบวนการแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในกระบวนการ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและต้ังคาํถามทางคลินิกเพ่ือใช้ในกระบวนการแนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ได้ (2.1, 2.2, 2.3) 

2. สบืค้นข้อมูลเพ่ือใช้ในกระบวนการแนวทางปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ (2.1, 2.2, 2.3) 

3. กาํหนดเกณฑ์ คัดเลือกงานวิจัย สกัดข้อมูล ประเมินและวิเคราะห์คุณภาพของหลักฐานเชิง

ประจักษ์ได้ (2.1, 2.2, 2.3) 

4. อภิปรายและนําเสนอกระบวนการต้ังคาํถาม การสืบค้นข้อมูล กาํหนดเกณฑ์ ประเมินและ

วิเคราะห์คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ (3.2, 4.1, 4.2) 

5. อภิปราย นาํเสนอและสรุปประเดน็การประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวปฏิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์กบัศาสตร์ทางกายภาพบาํบัดได้อย่างเหมาะสม (3.2, 4.1, 4.2)  

6. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการนาํแนวทางปฎิบัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่ประยุกต์ใช้และ

บูรณาการกบัศาสตร์ทางกายภาพบาํบัดได้ (2.1, 2.2, 2.3, 3.2) 

7. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (5.1, 

5.2, 5.3, 5.5) 

8. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการตระหนักรู้จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย (1.1) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกบัมคอ.2 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การกําหนดเกณฑ์การ

ประเมิน การวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัย การประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

กบัศาสตร์ทางกายภาพบาํบัด 

 

 

 

 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 2 

 



มคอ. 3 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/สมัมนาภาคทฤษฎี สอนเสริม 
ปฏิบติัการ/สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเองนอก

ชั้นเรียน 

บรรยาย 14 ชม.และ 

สมัมนา 1 ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความ

ต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฎิบัติการ/สมัมนาเชิง

ปฎิบัติ 60 ชม. 

/ภาคการศึกษา 

60 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้

๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ริเริม่หรือช้ีใหเ้ห็นขอ้ทีค่วรปรบัปรุงและพฒันาทางจริยธรรมดว้ยดุลยพนิิจทางคุณธรรม 

2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึงความรู้สกึของผู้อื่น (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง 

(ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 
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3.  การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่น

ประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการแสดงออกระหว่างการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน และการสัมมนาในหัวข้อที่

ได้รับมอบหมาย 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.  สรา้งองคค์วามรูห้รือนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชนที์่สําคญัในการปฏิบติัทาง

วิชาชีพ หรือต่อสงัคม 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัที่เปลีย่นแปลงในวิชาชีพ 

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการ

วิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสัมมนาในรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ของแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2.  การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม ประเมินคุณภาพของข้อมูลและเขียนผลงานที่

เกดิข้ึน รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน 

3.  การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้และบูรณาการกบัศาสตร์ทางกายภาพบาํบัด 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายจากกระบวนการแนวปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ รวมทั้งการนาํเสนอในช้ันเรียน 

2.  ประเมินผลจากการตอบคาํถามและการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.  สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาด้วยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ (ความรับผิดชอบรอง) 

2.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้งเพือ่ให ้

เกิดการปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญั 

3.  สามารถปรับปรุง หรือสร้างแนวปฏบัิติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 
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3.2  วิธกีารสอน 

1.  อภิปราย/สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการค้นคว้า/ศึกษาด้วยตนเอง และนาํเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  

3.  มุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการแนวทาง

ปฎิบัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์  
 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการสมัมนา และผลงานของนิสติ  

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํ ทีดี่ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์

3.  ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่มให้สมัฤทธิ์ผลอย่างมี 

ประสทิธภิาพ(ความรับผิดชอบรอง) 
 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้นาํ ให้เกิดการกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

2.   จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิมัพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

3.  ส่งเสริมให้เกดิการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น ที่ส่งเสริมให้เกดิความรับผิดชอบ การบริหารจัดการเวลา

สาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ค ้นควา้ในประเด็นปัญหาที่สําคญัและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธีแกไ้ขไดต้รง

ประเด็น โดยใชวิ้ธีการทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิ 

2.  สื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 5 

 



มคอ. 3 

3.  นําเสนอผลงานวิชาการทั้ งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

4.  ไม่ประเมิน 

5.   มีทักษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

เครือ่งมือทางงานวิจยัที่เกีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้โดยเจาะลึกในสาขา

วิชาชีพ 

 

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 

เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ ผูส้อนหลกั 
ผูส้อน

ร่วม 

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

1 

8.30-10.30น. 2     Introduction to Evidence-Based Practice 
(EBP), concepts, process and significance 

อ.ดร.วีรยา   604 
10.30-12.30น. 2     Concepts of systematic review and meta-

analysis 

13.30-14.30น. 1     Research question for EBP and set up 
criteria for selection 

2 8.30-11.30น. 1 2   Search strategy and databases for EBP  อ.ดร.ทิพวัลย   604 

3 

8.30-9.30น. 1     Quality assessment instruments for EBP  

อ.ดร.วีรยา   604 
9.30-12.30น.   2 1 Quality assessment instruments for EBP  

13.30-15.30น. 2     Quality assessment of research 1 

15.30-16.30น.     1 
Quality assessment instruments for EBP  

(cont.) 

4 8.30-10.30น.   2   
Study identification related to research 

question  
อ.ดร.วีรยา 

รศ.
รัมภา 

604 

5 13.30-14.30น.     1 data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา      

6 13.30-14.30น.     1 Quality assessment of research 2  อ.ดร.วีรยา     

7 8.30-15.30น. 2 4   Referencing system  อ.ดร.นิธินันท   604 

8 

8.30-11.30น. 1   2 
Current evidence-based practice and 

application of evidence to clinical 
practice รศ.รัมภา   604 

13.30-14.30น. 1     
Evidence-based practice and clinical 

decision making 

9 8.30-12.30น. 1   2 Writing evidence-based practice report รศ.รัมภา   604 
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ค
รั้ง

ที่ 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ ผูส้อนหลกั 
ผูส้อน

ร่วม 

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

10 8.30-16.30น.   4 3 Writing evidence-based practice report รศ.รัมภา   604 

11 8.30-12.30น.   4   Writing evidence-based practice report รศ.รัมภา   604 

12 8.30-16.30น.   4 3 Writing evidence-based practice report อ.ดร.วีรยา   604 

13 8.30-12.30น.   4   Writing evidence-based practice report รศ.รัมภา   604 

14 8.30-14.30น.     5 
Presentation of evidence-based practice I: 

Treatment  
รศ.รัมภา 

อ.ดร.วีร
ยา 

604 

15 8.30-16.30น.   4 3 
Writing evidence-based practice report: 

Assessment 
อ.ดร.วีรยา   604 

16 8.30-12.30น.   4   Writing evidence-based practice report อ.ดร.วีรยา   604 

17 8.30-14.30น.     5 
Presentation of evidence-based practice 

II: Assessment  
รศ.รัมภา 

อ.ดร.วีร
ยา 

604 

  14 34 27     

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้อ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 502, คอมพิวเตอร์ 

notebook เคร่ืองฉาย LCD ระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตและโปรแกรมสาํเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง เช่น 

powerpoint, Endnote เป็นต้น 

*สฟ้ีา คือ หัวข้อที่มีการประเมิน 

อาจารย์ผู้สอนมีการให้คําแนะนา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะ

อย่างสม่าเสมอ คือ ภายหลังการสมัมนาทุกหัวข้อ และประกาศคะแนนหลังการสอบทุกคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

1-8 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 (1.2,1.3) 

- พฤติกรรมในช้ันเรียน 

- พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกที่

เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมในการสมัมนาและ

การฝึกปฏบัิติ  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

1-7 
ความรู้ 

2.1,2.3(2.2) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- ประเมินการปฎิบัติ 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

 

สปัดาห์ที่ 

2,4,5,6,7,14,

17 

 

35% 

1-7 
ทกัษะทางปัญญา 

3.2,3.4(3.1,3.3) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- ประเมินการปฎิบัติ 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

สปัดาห์ที่ 

2,4,5,6,7,14,

17 

 

40% 

1-8 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.4 (4.1,4.3) 

- พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการสมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน  

10% 

6 และ 7 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1,5.2,5.3,5.4  

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

สปัดาห์ที่ 14  

สปัดาห์ที่ 17 
10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    *  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 ปฏบัิติการ หัวข้อ Search strategy and databases for EBP   10% 

กจิกรรมที่ 2 ปฏบัิติการ หัวข้อ Study identification related to research question 10%  

กจิกรรมที่ 3 สมัมนา หัวข้อ Quality assessment of research 2   10%  

กจิกรรมที่ 4 ปฎิบัติการ หัวข้อ Referencing system    5%  

กจิกรรมที่ 5 ปฎิบัติการ หัวข้อ data extraction of EBP1    5% 
 

 

กจิกรรมที่ 6 นาํเสนอและอภิปราย  

หัวข้อ Presentation of application of EBP in clinic I: Treatment 20%  

กจิกรรมที่ 7 นาํเสนอและอภิปราย  

หัวข้อ Presentation of evidence-based practice II: Assessment 35% 

กจิกรรมที่ 8 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม      5 % 

    รวมทั้งหมด     100% 

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏจีะประเมินร่วมกบัการสมัมนาและการนาํเสนอ 

 

เกณฑผ่์านการประเมิน 

1. นิสติต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนสอบภาคปฏบัิติและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึง

ถือว่าผ่านการประเมิน 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ 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 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  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 

 


