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รายละเอียดของรายวิชา กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห ์

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 702  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 

PX 702  Systematic Review and Meta Analysis 

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@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

 อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

รศ.ดร.นลินี      พูลทรัพย์ nalinee@su.ac.th อาจารย์พิเศษ 

รศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล prawit.j@chula.ac.th อาจารย์พิเศษ 

อ.ดร.อญัชลี      ฝูงชมเชย anchalee.f@chula.ac.th อาจารย์พิเศษ 

ผศ.ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท ์ plaiwan2277@gmail.com อาจารย์พิเศษ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1. อธิบายหลักการอ้างอิงข้อมูลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น

ระบบได้ (2.1, 2.3, 2.4) 

2. อภิปรายและนาํเสนอกระบวนการการสืบค้นข้อมูลผ่านกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่าง

เป็นระบบ กาํหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกรายงานการวิจัย ประเมินคุณภาพของงานวิจัยอย่าง

เที่ยงตรง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสม (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 

3.4, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4)  

3. อภิปรายและนาํเสนอกระบวนการอภิวิเคราะห์ได้ (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 

5.3, 5.4)  

4. อภิปรายและนําเสนอการนาํความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปสู่การ

ปฏบัิติทางคลินิก (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4)  

5. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนาํความรู้ที่ได้จาก

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏบัิติทางคลินิก (2.1, 2.3, 2.4)  

6. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (5.1, 

5.3, 5.4)    

7. แสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้

พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย สทิธผู้ิป่วย อย่างมีเหตุผล (1.1, 1.2) 

*วงเลบ็ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจ

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  

2. ทาํให้เกดิความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ที่ได้กบัการประยุกต์ไปสู่การปฏบัิติทางคลินิก 

3.  ปรับตามข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่าน

มา  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสกัดข้อมูล การประเมินคุณภาพของงานวิจัย                  

การอภิวิเคราะห์  เพ่ือสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเช่ือถือ ประยุกต์ผลงานที่ได้สู่แนวปฏบัิติทางคลินิก

อย่างมีประสทิธภิาพ 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนา/อภิปราย      

60 ชม./ภาคการศึกษา 
60 ชม./ภาคการศึกษา 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. 

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลขการสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 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 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมที่สาํคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาทางด้านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้จากการนําเสนอบทความวิจัย

ภายในรายวิชาน้ี และสามารถนาํไปปรับปรุงการดาํเนินการวิจัยของตนเอง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 

1.  สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบําบัดและการวิจัย  โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย 

หลักการทางสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้วยดุลย

พินิจอย่างมีเหตุผล  

2.  สามารถเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและ

คาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคม 
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3.  สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเร่ิมให้เกิดการ

ปรับปรุงและแก้ไข (ความรับผิดชอบรอง) 

4.  สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การแก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม (ความรับผิดชอบรอง) 

5.  มีความเป็นผู้นาํและสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่

ทาํงานและในชุมชน (ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

2.  การสอดแทรกประสบการณแ์ละเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึนในประเดน็ของจริยธรรมการวิจัย 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอในหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้          

และตรงเวลา 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าพัฒนาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันล่าสุด

เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณาการและ

พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังน้ันมาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1.  สามารถค้นคว้าความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาข้อสรุป 

ข้อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้

อย่างมีเหตุผล 

2.  สามารถพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ได้ (ความรับผิดชอบรอง) 

3.  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงไปในวิชาชีพ 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

4.  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย

อย่างลุ่มลึก 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสัมมนาในรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ของการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการอภิวิเคราะห์ 

2.  การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ทาํการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ

อภิวิเคราะห์ และเขียนผลงานที่เกดิข้ึน รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน 

3.  การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและการอภิวิเคราะห์ รวมทั้งการบูรณาการสู่แนวปฏบัิติที่ดีทางคลินิก 
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2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้า จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

และรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการนาํเสนอในช้ันเรียน 

2.  ประเมินผลจากการตอบคาํถามและการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง 

เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นําทางวิชาการ    ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการคิด 

วิเคราะห์และนาํเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการ

แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังน้ี  

1.  สามารถวิเคราะห์ประเดน็ และปัญหาสาํคัญโดยใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิค

การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.  สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

3.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสงู 

4.  สามารถออกแบบและดาํเนินการโครงการวิจัยที่สาํคัญในเร่ืองที่ซับซ้อน หรือนาํไปสู่การพัฒนา

องค์ความรู้ หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่   

5.  สามารถปรับปรุง สร้างแนวปฏบัิติ หรือนวัตกรรมในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

บริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

6.  สามารถสงัเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  อภิปราย/สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  มอบหมายงานให้นิสติทาํการค้นคว้า/ศึกษาด้วยตนเอง และนาํเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  

3.  มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ

ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการอภิวิเคราะห์  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการสมัมนา และผลงานของนิสติ  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถสงูในการแสดงความเหน็และความเป็นผู้นาํทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.  สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ มีความซับซ้อนสูง           

โดยมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3.  มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน  

และผู้บังคับบัญชา (ความรับผิดชอบรอง) 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก ตลอดจนกล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิมัพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุป และนาํมาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน

ประเดน็ปัญหาที่สาํคัญ และซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ 

2.  มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาโดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป 

4.  สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่ เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ         

ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม 

5.  สามารถนําเสนอผลงานผ่านทางสื่อสิ่งตีพิมพ์ที่ เป็นวิชาการในระดับนานาชาติ (ความ

รับผิดชอบรอง) 
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5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลสากล  

2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ผ่านกระบวนการ

อภิปราย สมัมนา ปฏบัิติการ  

3. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในเลือกและการใช้สื่อที่เหมาะสมซ่ึงทาํให้เข้าใจง่ายในการนาํเสนอ

งาน การอภิปราย สมัมนา  

2.  ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารระหว่างการนาํเสนอรายงาน อภิปราย/สัมมนา การ

ปฏบัิติการ 

3.   ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผ่านการนาํเสนอผลงาน 

4.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้ง

ที่ 

วนั
ที่ 

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย ์

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

 

20 

ส.ค.

2558 

10.30-

12.30 น. 2     

Systematic review: Overview, 

concepts, criteria and process of 

systematic review 

 อ.ดร.วีรยา 601 

1 13.30-

14.30 น. 
1   Search strategy and databases for 

systematic review 
 อ.ดร.วีรยา 601 

 14.30-

16.30 น. 
 2  

Study identification related to 

research question 
 อ.ดร.วีรยา 601 

 

27 

ส.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น.  2  Databases searching  

อ.ดร.วีรยา 

เจ้าหน้าที่

ห้องสมุด 

หอ 

สมุด

กลาง 

2 
13.30-

14.30 น. 
1   Referencing system  อ.ดร.นิธนิันท ์ 601 

 

14.30-

16.30 น. 
 2  Referencing system  

อ.ดร.นิธนิันท์

อ.ดร.วีรยา 

เจ้าหน้าที่

ห้องสมุด 

หอ 

สมุด

กลาง 
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ค
รั้ง

ที่ 

วนั
ที่ 

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย ์

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

3 

3 

ก.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
1 1  

Study selection for systematic 

review 
ผศ.ไพลวรรณ  601 

13.30-

16.30 น. 
1 1 1 

Quality assessment of studies 

included in systematic review 
ผศ.ไพลวรรณ  601 

4 

10

ก.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น.  1 1 

QUOROM and PRISMA 

statement and data extraction of 

systematic review 

 อ.ดร.วีรยา 601 

 

   

แจ้งแผนงานการสมัมนาคร้ังที่ 1 

SDL: Study identification related 

to research question, study 

selection, assessing the quality 

and data extraction 

  

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง 

5 

17 

ก.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
2   Writing a systematic review รศ.ประวิตร  601 

13.30-

16.30 น. 
  3 Writing a systematic review รศ.ประวิตร  601 

6 

24 

ก.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
2   

Analysing data and data 

synthesis for systematic review 
รศ.นลิน ี  601 

13.30-

15.30 น. 
2   Meta analysis รศ.นลิน ี  601 

15.30-

16.30 น. 
 1  Program REVMAN รศ.นลิน ี  601 

7 

1 

ต.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

16.30 น. 

  5 

Presentation of systematic 

review I:  Study identification 

related to research question, 

study selection, assessing the 

quality and data extraction 

 
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิตยา 
601 

8 

8 

ต.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
1 1  

Interpreting results of systematic 

review 
อ.ดร.อญัชลี  601 

13.30-

16.30 น. 
  3 

Current published  

systematic review 
อ.ดร.อญัชลี  601 

9 

19

ต.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

16.30 น. 

 5  Discussion of systematic review  
อาจารย์ที่

ปรึกษา 
 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

ค
รั้ง

ที่ 

วนั
ที่ 

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย ์

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

10 

22 

ต.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
1  1 

Evidence-based practice and 

clincal decision making 
อ.ดร.อญัชลี  601 

13.30-

16.30 น. 1  2 

Current evidence-based practice 

and application of evidence to 

clinical practice 

อ.ดร.อญัชลี  601 

11 

29 

ต.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 
 2  Writing evidence-based practice  รศ.รัมภา 601 

13.30-

16.30 น.   3 

Writing evidence-based practice: 

Concept of evidence-based 

practice 

 
รศ.รัมภา 

อ.ดร.จิราภรณ ์
601 

 

12 

5 

พ.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

16.30 น. 

  5 

Presentation of systematic 

review II:  

The complete systematic review 

 
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิตยา 
601 

13 

12 

พ.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

15.30 น. 

 4  

Writing evidence-based practice:  

Clinical decision making from 

the evidence 

 
อาจารย์ที่

ปรึกษา 
 

14 

19 

พ.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

16.30 น. 

  5 
Seminar:  Application of 

evidence to clinical practice 
 

รศ.รัมภา 

อ.ดร.จิราภรณ ์
601 

15 

26 

พ.ย. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

15.30 น. 

 4  

Writing evidence-based practice:  

Application of evidence to 

clinical practice 

 
อาจารย์ที่

ปรึกษา 
 

16 

3 

ธ.ค. 

2558 

10.30-

12.30 น. 

 

13.30-

16.30 น. 

  5 

Presentation of evidence-based 

practice: Application of 

evidence to clinical practice 

 

รศ.รัมภา 

อ.ดร.จิราภรณ ์

อ.ดร.วีรยา 

601 

  รวม 15 26 34     
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หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้อ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 502, คอมพิวเตอร์ 

notebook เคร่ืองฉาย LCD ระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตและโปรแกรมสาํเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง เช่น 

powerpoint, Endnote เป็นต้น 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1 

1.1,1.2,2.1,2.3,2.4, 

3.1,3.3,3.4,4.1,5.1, 

5.3,5.4 

(1.3,1.4,1.5,2.2, 

3.2,3.5,3.6,4.2,4.3 

5.2,5.5) 

สมัมนา / การนาํเสนอ 
ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

40% 

2 

2.1,2.3,2.4,3.1,3.3, 

3.4 

(2.2,3.2,3.5,3.6) 

ปฏบัิติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย/

รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

55% 

3 1.1,1.2,4.1,4.3  

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  
 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    *  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

1. สมัมนาและการนาํเสนอ  แบ่งเป็น     

Systematic review 

- นาํเสนอและสมัมนา คร้ังที่ 1       10 % 

- นาํเสนอและสมัมนา คร้ังที่ 2 (Complete systematic review)   15 % 

Evidence-based practice 

- นาํเสนอและสมัมนา (Complete evidence-based practice)    20 % 

    รวม       45 % 
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2. การค้นคว้าและรายงานรายบุคคล แบ่งเป็น     

Systematic review 

- รายงานประกอบการสมัมนา คร้ังที่ 1       10 % 

- รายงาน Systematic review ฉบับสมบูรณ ์      20 % 

Evidence-based practice 

- รายงาน Evidence-based practice ฉบับสมบูรณ์     20 % 

    รวม      50 % 

3. 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. Bowker R, Lakhanpaul M, Atkinson M, Armon K, MacFaul R, Stephenson T. How to write 

a guideline from start to finish: a handbook for healthcare professionals. Edinburgh: Churchill 

Livingstone, 2008. 

2. Centre for Reviews and Dissemination, University of York. Systematic reviews: CRD’s 

guidance for undertaking reviews in health care. CRD, University of York, 2009. 

3. Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ. Users’ guides to the medical literature : a manual 

for evidence-based clinical practice. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

4. Helewa A, Walker JM. Critical evaluation of research in physical rehabilitation: towards 

evidence-based practice. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000. 

5. Higgins JPT, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Chichester: 

Wiley-Blackwell, 2008. 

6. Law M, MacDermid J. Evidence-based rehabilitation: a guide to practice. 2nd ed. Thorofare: 

Slack, 2008.  

7. Peat J, Barton B, Elliott E. Statistics workbook for evidence-based health care. Oxford: 

Wiley-Blackwell, 2008. 

8. Taylor MC. Evidence-based practice for occupational therapists. Oxford: Blackwell Science, 

2000. 

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/ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสมัมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

-  ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้นิสติให้ข้อเสนอแนะ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมันา การปฏบัิติการ ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  ผลสมัฤทธิ์จากการสอบภาคทฤษฏขีองนิสติ 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

-  ปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-  ปรับปรุงการสอนให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

-  ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงโดยลดจํานวนคร้ังของการนําเสนอหน้าช้ันเรียนลง 

เพ่ือให้นิสิตมีเวลาทบทวนความรู้และเตรียมงานในการสัมมนาและการนาํเสนอในหัวข้อ

หลักเพ่ิมข้ึน น่าจะทาํให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพมากข้ึน จากข้อเสนอแนะที่ได้จากสรุปผล

การดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลการให้คะแนน การสอบภาคทฤษฏี

และรายงานของผู้เรียน โดยคณะกรรมการหรือคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

-  การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการ

สัมมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
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