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รายละเอียดของรายวิชา กบ 293 พ้ืนฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ 293  พ้ืนฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ 
PX 293  Basic evidence-based practice 

2. จํานวนหนวยกิต 
     2 (2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา(หลัก) 

  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (รอง) 

  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ทิพวัลย  มีแตม tippawano@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 
 

  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.จริาภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ยุภาภรณ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Prof. Marco Pang  อาจารยผูสอน 

  Hong Kong polytechnic University 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
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6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
 
8. สถานท่ีเรียน 
  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
  เรียนรูหลักการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษเบื้องตน รวมถึงศึกษาการตั้งคําถาม 
การสืบคนขอมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัด 
 
วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา 

นิสิตสามารถ 
1. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหวางการเรียน (1.5) 
2. ตั้งคําถามและสืบคนขอมูลท่ีใชเปนหลักฐานเชิงประจักษทางกายภาพบําบัดได (2.2) 
3. ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดท่ีนําไปใชเปนหลักฐานเชิงประจักษได (2.2, 2.4, 3.1) 
4. อภิปรายหลักการสืบคนคัดกรองและประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดได (3.1, 3.2) 
5. แสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนและอาจารยผูสอน (4.2)  
6. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอท่ี

เหมาะสมในการสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษเบื้องตน (5.2, 5.3) 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ปรับปรุงตามผลการประเมินและขอเสนอแนะจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
  หลักการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษเบื้องตน รวมถึงศึกษาการตั้งคําถาม การ
สืบคนขอมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดพอสังเขป 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/สัมมนาเสริมบรรยาย สอนเสริม ศึกษาดวยตนเอง 

30 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความตองการของนิสิต

เฉพาะราย 
12 ชม. 
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3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล

และ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติ                  

ทางวิชาชีพ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

กบ 293                          

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) ไมนอยกวา  
   ชั่วโมงตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดังตอไปนี้ ไมประเมิน 

1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ และสามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

 
 1.2 วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎ ี
2. สงเสริมใหนิสิตมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (สัมมนาและกิจกรรมกลุม) 

 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งใจศึกษา และความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย(สัมมนา) 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ(สัมมนา) 
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2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตรของวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรูเพ่ือ
ใชในการดูแลสุขภาพท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด  
3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
4. ไมประเมิน 
5. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

 
 2.2  วิธีการสอน 
 1. บรรยายความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษอยางเปนระบบ  

2. มอบหมายงานใหนิสิตคนควาความรูดวยตนเองโดยมีอาจารยผูสอใหคําแนะนํา 
3. จัดกิจกรรมอภิปรายเนื้อหาความรูท่ีไดจากการคนควาดวยตนเอง 

 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบบรรยาย 
2. ประเมินเนื้อหาในการนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
3. ประเมินเนื้อหาในชิ้นรายงานสรุปความรู  

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญาเพ่ือพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในการ
ทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบหลัก) 
2. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํางานวิจัยหรือสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง) 
3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 

 
 3.2  วิธีการสอน 

1. สงเสริมใหผูเรียนสนใจท่ีจะทําการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
2. จัดสัมมนาโดยใหนิสิตไดนําเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยาง

สรางสรรค  
3. สอนใหเกิดทักษะและกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีหลักฐานเชิงประจักษ โดยบูรณาการความรูใน

สาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผานกิจกรรมอภิปรายกลุมและการสัมมนาหนา
ชั้นเรียน 
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 3.3  วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการคนควาศึกษาดวยตนเองระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
2. ประเมินเนื้อหาในการนําเสนอสัมมนาและรายงาน 
3. ประเมินความคิดสรางสรรคทางวิชาการระหวางการอภิปรายกลุมและการตอบขอซักถามหนาชั้นเรียน 
  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
  นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือให
สามารถทํางานรวมกันได ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในศาสตรของ
วิชาชีพ และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม (ความ    
    รับผิดชอบหลัก) 
3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 

 

 4.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกการเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยใชรูปแบบของการสัมมนาและอภิปรายกลุม

เพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน อันจะนําไปสูการฝกท่ีจะ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  

2. จัดการสัมมนาและกิจกรรมอภิปรายกลุมในชั้นเรียนใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางาน
เปนทีมและกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

 4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะสัมมนาและอภิปรายกลุมโดยอาจารย  

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
 สามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. สามารถศึกษาทําความเขาใจในประเด็นปญหา เลือกและประยุกตใช เทคนิคทางสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา (ความ
รับผิดชอบหลัก) 

3. สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอท่ีเหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก) 
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 5.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองผานระบบอินเตอรเน็ต และอภิปรายผลรวมกันในชัน้เรียน  
2. มอบหมายงานใหนิสิตทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  
 
  5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. ประเมินความสามารถในการคนควาบทความวิจัยและบทความทางวิชาการผานเนื้อหาในรายงานสรุป
ความรูและเนื้อหาท่ีนําเสนอหนาชั้นเรียน  

2. ประเมินคุณภาพของสื่อและรปูแบบในการนําเสนองานหนาชัน้เรียน  
3. ประเมินคุณภาพของรายงานสรุปความรู  

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และผานการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสามารถใหบริการ
กับผูรับบริการไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใช

ความรู ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 

 
6.2   วิธีการสอน 

1.  ฝกการนําเสนอท่ีแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหา  
    รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกท่ีมีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินคุณภาพการนําเสนอและชิ้นงานสรุปความรู  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หท
ี ่

วัน
ที่ 

เวลา 

บร
รย

าย
 

สัม
มน

า 
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หัวขอ อาจารยผูสอน 

หอ
งเ
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น 

1 พฤ 16 ส.ค. 61 13.30 – 15.30  2 
  

    
หลักการอานและสรุปใจความสําคัญ 
รูปแบบ และประเภทของงานวิจยั  

อ.ณัฐกาญจน  

    

15.30 – 16.30    
 

  1 
กิจกรรมกลุม: ฝกอานสรุปใจความสําคัญ
ของงานวิจัย และรูปแบบงานวจิัย 

อ.ณัฐกาญจน (head)/   
อ. จิราภรณ (ผูชวย) 

 

    16.30 - 17.00         ชี้แจงการเรียนการสอน อ.ณัฐกาญจน  

2 พฤ 23 ส.ค.61  13.30 - 16.30 3       

Introduction to evidence-based 
practice concepts, process and 
significance 

Prof. Marco Pang 
 

3 พฤ 30 ส.ค.61 13.30 – 14.30  1       
กระบวนการ evidence-based 
practice และการต้ังคําถาม  
Evidence-based practice  

อ.วีรยา  

 
  

14.30 – 15.30       1 
กิจกรรมกลุม: กระบวนการ EBP1  
(คําถามเกี่ยวกับการรักษาทาง PT) 

อ.วีรยา / อ.กนกวรรณ (ทอง)  

4 พฤ 6 ก.ย.61 13.30 – 14.30  1       หลักการอานวธิีวจิัยและผลการศึกษา  อ.ทิพวัลย  

    14.30 – 16.30        2 
กิจกรรมกลุม: การอานวิธวีิจยัและผล
การศึกษา  

อ.ทิพวัลย (head)/              
อ.กนกวรรณ (ทอง) (ผูชวย) 

 

5 พฤ 13 ก.ย.61 13.30 – 16.30    3     สัมมนา I : กระบวนการ EBP1  อ.วีรยา / อ.กนกวรรณ (ทอง)  

6 พฤ 20 ก.ย.61 13.30 – 14.30    1   
  

กิจกรรมกลุม: การต้ังคําถาม Evidence-
based practice 

อ.วีรยา  / อ.กนกวรรณ 
(ทอง)  

 

    14.30 – 16.30  2     
  

การสืบคนขอมูล รูปแบบการเขียน
อางอิงและบรรณานุกรม  

อ.จิราภรณ  

7 พฤ 27 ก.ย.61 13.30 – 14.30    1     
การจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร                                       

อ.นิธินันท (head)/  
อ.ยุภาภรณ (ผูชวย) 

 

   14.30 – 16.30        2 
 SDL: สืบคนและจัดเก็บขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพวิเตอร 

อ.นิธินันท / อ.ยุภาภรณ /  
อ.จิราภรณ 

 

8 พฤ 4 ต.ค.61 13.30 – 16.30    3     
กิจกรรมกลุม: สืบคนขอมูลจากคําถาม
งานวิจัยและรูปแบบงานวิจยั 

อ.ที่ปรึกษาประจํากลุม  
(NR*, NC, VP, KT,YR , TM) 

 

9 พฤ 11 ต.ค.61 13.30 – 14.30    
  

  1 
กิจกรรมกลุม: สืบคนขอมูลจากคําถาม
งานวิจัยและรูปแบบงานวิจยั                  

อ.ที่ปรึกษาประจํากลุม  
(NR*, NC, VP, KT,YR , TM)  

    14.30 – 16.30    2     
สัมมนา II:  คําถาม EBP และผลการ
สืบคน  

VP*, KT, NC, NR  

10 พฤ 18 ต.ค.61 13.30–14.30     1   สอบกลางภาค  
อ.ณัฐกาญจน  
และ อ. ยภุาภรณ 

 

   14.30 – 16.30  2       
การประเมินคุณภาพงานวิจัยและสรุป
ขอมูลงานวิจยั 

อ. วีรยา  
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11 พฤ 1 พ.ย.61 13.30 – 16.30    3     กิจกรรมกลุม: ประเมินคุณภาพงานวจิัย 
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุม (VP*, 
NC, KT, YR, NR, TM, JW) 
เขา 13.30-16.30 น. 

 

12 พฤ 8 พ.ย.61 13.30 – 15.30   2     สัมมนา III: การประเมินคุณภาพงานวจิยั VP*, KT, JW, TM  

13 พฤ 15 พ.ย.61 13.30 – 16.30    1   2 
การนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในทาง
กายภาพบําบัด  

อ.จิราภรณ (head) และ
นิสิตปริญญาโท 

 

14 พฤ 29 พ.ย.61 16.30 - 17.30     1   สอบปลายภาค 
อ.ณัฐกาญจน  
และ อ. ยภุาภรณ 

 

15 พฤ 6 ธ.ค.61 13.30 – 16.30    
  

  3 
กิจกรรมกลุม: การนําหลักฐานเชิง
ประจักษมาใชในทางกายภาพบําบัด   

อ.ที่ปรึกษาประจํากลุม (VP*, 
NC,  KT, YR, NR, JW, TM) 
เขา 13.30-16.30 น. 

 

16 พฤ 13 ธ.ค.61 13.30 – 16.30    3     
สัมมนา IV: แนวทางปฏบิัติโดยอิง
หลักฐานเชิงประจักษ 

VP*, KT, NR, YR  

รวม    30 11 19   2 12       
 
 

*ผูจัดการสัมมนาของแตละหัวขอ เปนผูจัดทําแผนการสัมมนา แบบประเมิน รวมถึงช้ีแจงกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวของ 
*อาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมนับเปน head ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมกลุมในช้ันเรียน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวน

การ
ประเมิน 

1 
 

คุณธรรมจรยิธรรม 
1.2  

สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจ ความ
รับผิดชอบระหวางการเรียนการมีสวน
รวมในชั้นเรียนระหวางการสัมมนากลุม 

ตลอดรายวิชา 
5% 

2 
 

ความรู 2.2  
สอบทฤษฎี 2 ครั้ง 

สัปดาหท่ี 10, 14 
30% 

3 
ทักษะทางปญญา 3.1  

  ประเมินเนื้อหาในชิ้นงานและการ
นําเสนองานหนาชั้นเรียน  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 12, 13, 
15, 16 

30% 

4 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 4.2 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 
อภิปรายระหวางทํากิจกรรมกลุมและ
ในชั้นเรียน 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 12, 13, 
15, 16 

15% 

5 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2, 5.3 

ประเมินรูปแบบการนําเสนองานหนาชั้น
เรียน 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 12, 13, 
15, 16 

20% 

หมายเหตุ ผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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3. สัดสวนการประเมินรายหัวขอ 
1. การประเมินผลภาคทฤษฎีจากการประเมินผลระหวางเรียนและการสอบบรรยาย 30% 

1.1 หลัก Evidence-based practice    6%   (สงชิ้นงาน mind map) 
1.2 การอานวิธีวิจัยและผลการศึกษา  12% 
1.3 การประเมินคุณภาพงานวิจัย  12% 

2. สัมมนา 4 ครั้ง        55%  
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น:  
2.1 กระบวนการ EBP1    15%       
2.1 คําถาม EBP และผลการสืบคน   10%  
2.2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย   15%  
2.3 แนวทางการรักษาทางกายภาพบําบัดจากหลักฐานเชิงประจักษ 15% 

3. ชิ้นงาน         10%  
3.1 สรุปขอมูลวิจัย 

      4. พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม      5% 
รวม          100% 
 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 
นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ มีระดับคะแนนเปนดังนี้ 

ระดบัคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 
80.0-100 A 4 
75.0-79.9 B+ 3.5 
70.0-74.9 B 3 
60.0-69.9 C+ 2.5 
50.0-59.9 C 2 
45.0-49.9 D+ 1.5 
40.0-44.9 D 1 

<39.9 E 0 
   

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

- Straus, S.E., et al. (2011). Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach It. 
Toronto: Churchill Livingstone Elsevier 

- อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม เอกสารประกอบการสอน หัวขอ การอานวิธีวิจัยและผลการศึกษา 
- อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล เอกสารประกอบการสอน หัวขอ การประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ไมมี 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - PEDro scale-11items 
 - http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf 
   

มคอ.3 กบ 293 พ้ืนฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 9 
 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ 
- ประเมินคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

3. การปรับปรุงการสอน 
-  ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปการศึกษา 2560 

ปญหา อุปสรรคท่ีพบ และขอเสนอแนะ
จากการประเมินการเรียนการสอน 

สิ่งท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีขอการ
สนับสนุนจากคณะ 

1. ปรับแบบประเมินการสัมมนา โดยเนน
ทางดานประโยชนและการนําไปใช
ในทางกายภาพบําบัดใหมากข้ึน   

- เพ่ิมหัวขอการประเมินเก่ียวกับประโยชน
และการนําไปใชในทางกายภาพบําบัด ใน
การสัมมนาเรื่อง “การนําหลักฐานเชิง
ประจักษมาใชในทางกายภาพบําบัด” 
- สอดแทรกประโยชนและการนําไปใช
ในทางกายภาพบําบัดตลอดรายวิชา 

- 

2. ใหอาจารยประจํากลุมกระตุนนิสิตใหมี
การเสนอแนะความคิดเห็นมากข้ึน และ
เตือนนิสิตใหทราบถึงสัดสวนของ
คะแนนการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
และการสัมมนา 

- ชีแ้จงการเรียนการสอนแกนิสิตในวันแรก
ของการเรียน และกําหนดคะแนนเพ่ือ
กระตุนใหนิสิตตั้งใจเรียนและมีสวนรวม
ในขณะทํากิจกรรมกลุม 

- 

 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย 
- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผานการประมวลผลการประเมินนิสิตเปนรายกลุมโดยอาจารย ใน

ชั่วโมงการสัมมนา (หัวขอการประเมินสอดคลองกับทักษะท่ีเปนความรับผิดชอบของรายวิชานี้) 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสิตประเมินตนเอง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะของนิสิตและอาจารยผูสอน 
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