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สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 293  พ้ืนฐานแนวทางปฏบิัติโดยองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

PX 293  Basic evidence-based practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อาจารย์ ดร.ณฐักาญจน์ รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อาจารย์ ดร.ณฐักาญจน์ รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์  มีแต้ม tippawano@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.จิราภรณ ์วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

ผู้ช่วยสอน   

อาจารย์ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   : ไม่มี    

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 302 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

17  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เรียนรู้หลักการที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตัิโดยองิหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้น รวมถงึศึกษาการตั้ง

คาํถาม การสบืค้นข้อมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบาํบดั 

  

 วัตถุประสงค์จาํเพาะของรายวิชา 

 นิสติสามารถ 

1. แสดงออกถงึพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหว่างการเรียน (1.2) 

2. ตั้งคาํถามและสบืค้นข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางกายภาพบาํบัดได้ (2.2) 

3. ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบาํบัดที่นาํไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ (2.2, 3.1) 

4. อภิปรายหลักการสบืค้นคัดกรองและประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบาํบัดได้ (3.1, 3.2) 

5. แสดงความคิดเหน็และมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์ผู้สอน (4.2)  

6. สื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนาํเสนอที่

เหมาะสมในการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้ องต้น (5.2, 

5.3) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรงุตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้ องต้น รวมถึงศึกษาการตั้งคาํถาม การ

สบืค้นข้อมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบาํบัดพอสงัเขป 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย/สมัมนา สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

 30 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของนิสติ

เฉพาะราย 

- 12 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทางวิชาชีพ 

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 

                         

  4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)  

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎ ี

2. ส่งเสริมให้นิสติมีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (สมัมนาและกจิกรรมกลุ่ม) 

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งใจศึกษา และความรับผดิชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
(สมัมนา) 

2. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผดิชอบระหว่างฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2 ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิตัิ กระบวนการวิจยัพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั  

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 

5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
2.2  วิธกีารสอน 

1. บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัพ้ืนฐานแนวทางปฏบิัติโดยองิหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ  

2. มอบหมายงานให้นิสติค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ผู้สอให้คาํแนะนาํ 
3. จัดกจิกรรมอภิปรายเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. สอบบรรยาย 

2. ประเมินเน้ือหาในการนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน 

3. ประเมินเน้ือหาในช้ินรายงานสรปุความรู้ 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น  
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2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
วิชาชีพกายภาพบาํบัด  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทาํการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. จัดสมัมนาโดยให้นิสติได้นาํเสนอความคดิของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้ เชิงวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์  

3. สอนให้เกดิทกัษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการ

ความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกจิกรรมอภิปรายกลุ่มและการ

สมัมนาหน้าช้ันเรียน 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองระหว่างการทาํกจิกรรมกลุ่ม 

2. ประเมินเน้ือหาในการนาํเสนอสมัมนาและรายงาน 

3. ประเมินความคิดสร้างสรรคท์างวิชาการระหว่างการอภิปรายกลุ่มและการตอบข้อซักถามหน้าช้ัน
เรียน 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

  นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ 

และสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกการเรียนรู้ ที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยใช้รูปแบบของการสัมมนาและ
อภิปรายกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนั

จะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  

2. จัดการสัมมนาและกิจกรรมอภิปรายกลุ่มในช้ันเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของ

บุคคลอื่น  
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4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะสัมมนาและอภิปรายกลุ่มโดย
อาจารย์ 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้

รปูแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน และสามารถเลือกใช้รปูแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และอภิปรายผลร่วมกนั

ในช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินความสามารถในการค้นคว้าบทความวิจัยและบทความทางวิชาการผ่านเน้ือหาใน
รายงานสรปุความรู้และเน้ือหาที่นาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

2. ประเมินคุณภาพของสื่อและรปูแบบในการนาํเสนองานหน้าช้ันเรียน  

3. ประเมินคุณภาพของรายงานสรปุความรู้  

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวชิาชีพ ที่ต้องการพัฒนา 

 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบดั และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้
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เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ

ปฏบิัติงาน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกการนําเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา  
ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินคุณภาพการนาํเสนอและช้ินงานสรปุความรู้  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

ห์ที่
 

  

เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ต ิ

หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

ห้อ
งเรี

ยน
 

สื่อ
กา

รส
อน

 

1 พฤ 15 ส.ค. 62 13.30 – 15.30  2   
  

    
หลักการอ่านและสรุปใจความสําคัญ 
รูปแบบ และประเภทของงานวิจัย  

NR         

เอกสาร
ประกอบ
การสอน 
คอมพิวเ
ตอร์ LCD 

  

  

15.30 – 16.30      1     
กิจกรรมกลุ่ม: ฝึกอ่านสรุปใจความ
สําคญัของงานวิจัย และรูปแบบ
งานวิจัย 

NR JW        

    16.30 - 17.00           ช้ีแจงการเรียนการสอน NR         

2 พฤ 22 ส.ค.62 13.30 – 14.30 1   
      

Introduction to evidence-based 
practice concepts, process and 
significance 

VP       
  

    14.30 – 15.30  1         
การต้ังคําถาม  Evidence-based 
practice  

VP         

    
15.30 – 16.30     1     

กิจกรรมกลุ่ม: กระบวนการ EBP1  
(คําถามเก่ียวกับการรักษาทาง PT) 

VP   KT       

3 พฤ 29 ส.ค. 62 13.30 – 14.30  1         หลักการอ่านวธิีวิจัยและผลการศึกษา  TM         

    14.30 – 16.30            
Active learning: การอ่านวิธีวิจัยและ
ผลการศึกษา  

TM  KT NR   
  

4 พฤ 5 ก.ย.62 13.30 – 16.30      3     สัมมนา I : กระบวนการ EBP1  VP*   KT       

5 พฤ 12 ก.ย.62 13.30 – 14.30      1     
กิจกรรมกลุ่ม: การต้ังคาํถาม 
Evidence-based practice 

VP  KT       

    14.30 – 16.30  2         
การสืบค้นข้อมูล รูปแบบการเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม  

JW         

6 พฤ 19 ก.ย.62 13.30 – 14.30      1     
การจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์                                  

NC TW PK     

    14.30 – 16.30            
Active learning: สืบค้นและจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

NC TW PK     

7 พฤ 26 ก.ย. 62 13.30 – 16.30      3     
กิจกรรมกลุ่ม: สืบค้นข้อมูลจากคาํถาม
งานวิจัยและรูปแบบงานวิจัย  

อ.ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่ม 

NR* NC VP   

                  KT JW  TW PK   

8 พฤ 3 ต.ค.62 14.30 – 16.30      2     
สัมมนา II:  คําถาม EBP และผลการ
สืบค้น  

JW*  NC       

9 พฤ 10 ต.ค.62 9.30–10.30       1   สอบกลางภาค  PK   TW         
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สัป
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สื่อ
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รส
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    10.30 – 12.30  2         
การประเมินคุณภาพงานวิจัยและสรุป
ข้อมูลงานวิจัย 

อ. วีรยา         

  10 พฤ 17 ต.ค. 62 13.30 – 16.30      3     
กิจกรรมกลุ่ม: ประเมินคุณภาพ
งานวิจัย  

อ.ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่ม 

VP* NR KT   

                  JW  TW PK     

11 พฤ 24 ต.ค. 62 13.30 – 15.30     2     
สัมมนา III: การประเมนิคุณภาพ
งานวิจัย 

VP*   KT       

เอกสาร
ประกอบ
การสอน 
คอมพิวเ
ตอร์ LCD 

12 พฤ 31 ต.ค. 62 13.30 – 14.30      1     
การนําหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
ในทางกายภาพบําบัด                       

JW นิสิตปริญญาโท 

    14.30 - 16.30           
Active learning: การนําหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในทางกายภาพบําบัด 

JW นิสิตปริญญาโท 

13 พฤ 7 พ.ย. 62 13.30 – 16.30      
  

    
Active learning: การนําหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในทางกายภาพบําบัด   

อ.ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่ม 

VP* NR 
 
KT 

  

                  JW  TW PK     

 14 พฤ 14 พ.ย. 62 13.30 – 16.30      
  

    
Active learning: การนําหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในทางกายภาพบําบัด   

          

15 พฤ 21 พ.ย. 62 13.30 – 16.30      3     
สัมมนา IV: แนวทางปฏิบัติโดยอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

VP*   KT       

16 พฤ 28 พ.ย. 62 13.30 - 14.30       1   สอบปลายภาค PK   TW         

   รวม 9   21 2   30             

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจ 

กรรมที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

2, 4 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.2  

สงัเกตพฤติกรรมความตั้งใจ ความ

รับผดิชอบระหว่างการเรียนการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียนระหว่างการสมัมนากลุ่ม 

ตลอดรายวิชา 5% 

1 

 

ความรู้ 2.2 สอบทฤษฎ ี2 คร้ัง สปัดาห์ที่ 9, 15 30% 

2, 3 ทกัษะทางปัญญา 3.1, (3.2)   ประเมินเน้ือหาในช้ินงานและการ

นาํเสนองานหน้าช้ันเรียน  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11, 13, 

15 

30% 

2, 4 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.2 

สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

อภิปรายระหว่างทาํกจิกรรมกลุ่มและ

ในช้ันเรียน 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11, 12, 

13, 15 

15% 

2 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2, 

5.3 

ประเมินรปูแบบการนาํเสนองานหน้า

ช้ันเรียน 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11, 12, 

13, 15 

20% 
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หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

    การประเมินผลการเรียน  

กิจกรรมที ่1 การสอบทฤษฎี       30% 

1.1 หลัก Evidence-based practice  10%    

1.2 การอ่านวิธวิีจยัและผลการศกึษา  10% 

1.3 การประเมินคุณภาพงานวิจยั  10% 

     กิจกรรมที ่2 การสมัมนา       55%  

2.1 กระบวนการ EBP1    15%       

2.2 คาํถาม EBP และผลการสบืค้น   10%  

1.3 การประเมินคุณภาพงานวิจยั   15%  

1.4 แนวทางการรักษาทางกายภาพบาํบดัจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 15% 

          กิจกรรมที ่3 ช้ินงาน        10%  

                สรปุข้อมูลวิจัย 

      กิจกรรมที ่4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม      5% 

รวม          100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

ระดับคะแนน 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 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

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

Toronto: Churchill Livingstone Elsevier 

2. อ.ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ การอ่านวิธวิีจยัและผลการศกึษา 

3. อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ การประเมนิคุณภาพงานวิจัย 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
1. PEDro scale-11items 

2. http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

1. อนิเทอร์เนต็ในห้องเรียนไม่เอื้ออาํนวยใน
การค้นหาข้อมูล   

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงาน

กบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสญัญาณ

อนิเตอร์เนตในห้องเรียน และ

ปรับเปล่ียนห้องเรียน 

- 

2. อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะให้มีการกระตุ้น
นิสติให้มีการเสนอความคดิเหน็ และมี

ส่วนร่วมในขณะทาํกจิกรรมกลุ่มมากขึ้น 

ผู้ประสานงานรายวิชาช้ีแจงการเรียน

การสอนแก่นิสติในวันแรกของการ

เรียน และกระตุ้นให้นิสติตั้งใจและมี

ส่วนร่วมในขณะทาํกจิกรรมกลุ่ม 

- 

3. อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะให้ปรับลดจาํนวน
อาจารย์ผู้ประเมินสมัมนา 

ปรับอาจารย์ผู้ประเมินสมัมนาเป็น 2 

ท่าน 
- 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- พิจารณาตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์
- พิจารณาผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาผา่นการประมวลผลการประเมินนิสิตเป็นรายกลุ่มโดยอาจารย ์ใน

ชัว่โมงการสมัมนา (หวัขอ้การประเมินสอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีเป็นความรับผดิชอบของรายวิชาน้ี) 
- ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาโดยนิสิตประเมินตนเอง 

 
5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรงุรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน 

 


