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รายละเอียดของรายวิชา กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
PX 702 Systematic Review and Meta Analysis
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
อาจารย์ผ้ ูสอน
nithinun@g.swu.ac.th
รศ.ดร.นลินี พูลทรัพย์
อาจารย์พิเศษ
nalinee@su.ac.th
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล prawit.j@chula.ac.th
อาจารย์พิเศษ
อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
อาจารย์พิเศษ
anchalee.f@chula.ac.th
ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
อาจารย์พิเศษ
plaiwan2277@gmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 กรกฎาคม พ.ศ.2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1. อธิบายหลักการอ้ างอิงข้ อมูลโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบได้ (2.1, 2.3, 2.4)
2. อภิปรายและนําเสนอกระบวนการการสืบค้ นข้ อมู ลผ่านกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกรายงานการวิจัย ประเมินคุณภาพของงานวิจัยอย่าง
เที่ยงตรง รวมทั้งสามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลด้ ว ยสถิ ติ ท่ีเ หมาะสม (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3,
3.4, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4)
3. อภิปรายและนําเสนอกระบวนการอภิวิเคราะห์ได้ (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1,
5.3, 5.4)
4. อภิปรายและนําเสนอการนําความรู้ ท่ไี ด้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบไปสู่การ
ปฏิบัติทางคลินิก (2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4)
5. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการนําความรู้ท่ไี ด้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก (2.1, 2.3, 2.4)
6. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม (5.1,
5.3, 5.4)
7. แสดงออกถึงการจั ดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมในบริ บททางวิชาการ โดยใช้
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย สิทธิผ้ ูป่วย อย่างมีเหตุผล (1.1, 1.2)
*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. พั ฒ นารู ป แบบในการจั ดการเรี ยนการสอนทั้งทฤษฎี แ ละปฏิบั ติ เพื่ อ ให้ นิ สิต มีความเข้ า ใจ
กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
2. ทําให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ท่ไี ด้ กบั การประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก
3. ปรับตามข้ อเสนอแนะจากที่ได้ สรุปผลการดําเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่ผ่าน
มา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลั กการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ การสกัดข้ อมู ล การประเมินคุณภาพของงานวิ จัย
การอภิวิเคราะห์ เพื่ อสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเชื่อถือ ประยุกต์ผลงานที่ได้ ส่แู นวปฏิบัติทางคลินิก
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ฝึ กปฏิบตั ิ
ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนา/อภิปราย
60 ชม./ภาคการศึกษา
60 ชม./ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู ้

๔.
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทางปั ญญา

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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๔
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒนาผู้ เ รี ยนให้ มีวินั ยและความรั บผิ ดชอบ ตลอดจนความซื่ อ สัตย์ การมี ภาวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลั กคุณธรรมที่สาํ คัญของวิ ชาชี พ การจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้
อย่ างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปั ญหาทางด้ านจริ ยธรรมการวิจัย ที่ได้ จากการนําเสนอบทความวิจัย
ภายในรายวิชานี้ และสามารถนําไปปรั บปรุงการดําเนินการวิจัยของตนเอง โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บ ททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบํา บั ดและการวิ จั ย โดยใช้ พ้ ื นฐานของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จริ ยธรรมการวิ จั ย
หลั กการทางสิทธิมนุ ษยชน สิทธิผ้ ูป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชี พกายภาพบําบั ด ด้ วยดุลย
พินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถเผยแพร่ ความรู้ต่อสาธารณชนอย่างถู กต้ องเหมาะสม ด้ วยคุ ณธรรม จริ ยธรรมและ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
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หน้า 3

มคอ. 3

3. สามารถประมวลปัญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเริ่มให้ เกิดการ
ปรับปรุงและแก้ ไข (ความรับผิดชอบรอง)
4. สามารถสนับสนุ นให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การแก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม (ความรับผิดชอบรอง)
5. มีความเป็ นผู้นาํ และสามารถส่งเสริ มให้ มีการประพฤติตามหลั กคุณธรรมและจริ ยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชน (ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธกี ารสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวข้ อสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพัฒนาการความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันล่าสุด
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสามารถบูรณาการและ
พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. สามารถค้ นคว้ าความรู้ท่เี ป็ นปั จจุ บันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาข้ อสรุป
ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรั กษาทางกายภาพบําบัดหรื อการดูแลสุขภาพประชาชนได้
อย่างมีเหตุผล
2. สามารถพัฒนาหรือสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ได้ (ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลงไปในวิชาชีพ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและระดับสากล
4. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
อย่างลุ่มลึก
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยาย ฝึ กปฏิ บั ติ แ ละสั ม มนาในรายละเอี ย ดของเนื้ อหาความรู้ ของการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการอภิวิเคราะห์
2. การมอบหมายงานให้ สืบค้ นข้ อมูลงานวิจัย ทําการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการ
อภิวิเคราะห์ และเขียนผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
3. การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบและการอภิวิเคราะห์ รวมทั้งการบูรณาการสู่แนวปฏิบัติท่ดี ีทางคลินิก
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ า จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
และรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการตอบคําถามและการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการพัฒนาให้ นิสิตได้ เรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญาได้ ด้วยตนเอง
เพื่ อ พั ฒนาไปสู่ ความเป็ นผู้ นํา ทางวิ ช าการ ดั งนั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ จึ งมุ่ งเน้ น การคิ ด
วิเคราะห์และนําเสนออย่ างมีอิสระทางวิชาการ โดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการ
แสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปั ญหาสําคัญโดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ๆ (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สาํ คัญในเรื่องที่ซับซ้ อน หรือนําไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ หรือสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
5. สามารถปรั บปรุง สร้ างแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
6. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์ (ความ
รับผิดชอบรอง)
3.2 วิธกี ารสอน
1. อภิปราย/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทําการค้ นคว้ า/ศึกษาด้ วยตนเอง และนําเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความรู้ท่ไี ด้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการอภิวิเคราะห์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการสัมมนา และผลงานของนิสติ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นและความเป็ นผู้นาํ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. สามารถวางแผน วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญ หาทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู ง
โดยมีความรั บผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ มได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ (ความ
รับผิดชอบรอง)
3. มีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์ กับผู้ รับบริ การ ผู้ ร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการแสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดง
ความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุป และนํามาใช้ ซ่ึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
ประเด็นปัญหาที่สาํ คัญ และซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้
2. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปั ญหาโดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ (ความ
รับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อ ย่ างมีป ระสิทธิภาพทั้งในการพู ด การเขียน ต่อ กลุ่ มบุคคลต่ างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
4. สามารถเลื อ กใช้ รู ป แบบของการนํา เสนอผลงานทั้ง ที่ เ ป็ นทางการ และไม่ เ ป็ นทางการ
ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม
5. สามารถนํา เสนอผลงานผ่ า นทางสื่ อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท่ีเ ป็ นวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ (ความ
รับผิดชอบรอง)
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5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่านฐานข้ อมูลสากล
2. จั ดกิจ กรรมสร้ างเสริ มและพั ฒนาทัก ษะการสื่อ สารต่ อ กลุ่ มบุ คคลต่ างๆ ผ่ านกระบวนการ
อภิปราย สัมมนา ปฏิบัติการ
3. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในเลือกและการใช้ ส่ อื ที่เหมาะสมซึ่งทําให้ เข้ าใจง่ายในการนําเสนอ
งาน การอภิปราย สัมมนา
2. ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารระหว่ างการนําเสนอรายงาน อภิปราย/สัมมนา การ
ปฏิบัติการ
3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้ อ ประกอบด้ วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 502, คอมพิวเตอร์
notebook เครื่ อ งฉาย LCD ระบบสืบค้ นข้ อ มูลทางอินเตอร์ เ นตและโปรแกรมสําเร็จรู ปที่เ กี่ยวข้ อง เช่ น
powerpoint, Endnote เป็ นต้ น
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

1

2

3

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

สัมมนา / การนําเสนอ

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

40%

ปฏิบัติ/การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย/
รายงานรายบุคคล

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

55%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

5%

ผลการเรียนรู ้
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)
2.1,2.3,2.4,3.1,3.3,
3.4
(2.2,3.2,3.5,3.6)

1.1,1.2,4.1,4.3

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วม อภิปราย

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
1. สัมมนาและการนําเสนอ
แบ่งเป็ น
Systematic review
- นําเสนอและสัมมนา ครั้งที่ 1
- นําเสนอและสัมมนา ครั้งที่ 2 (Complete systematic review)
Evidence-based practice
- นําเสนอและสัมมนา (Complete evidence-based practice)
รวม
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10 %
15 %
45 %

20 %
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2. การค้ นคว้ าและรายงานรายบุคคล แบ่งเป็ น
Systematic review
- รายงานประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 1
- รายงาน Systematic review ฉบับสมบูรณ์
Evidence-based practice
- รายงาน Evidence-based practice ฉบับสมบูรณ์
รวม
3. พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
รวมทั้งหมด

10 %
20 %
50 %
5%
100%

20 %

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินร่วมกับการสัมมนาและการนําเสนอ
เกณฑ์ผ่านการประเมิน
1. นิสติ ต้ องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคปฏิบัติและผลงานแต่ละหัวข้ อต้ องไม่ต่าํ กว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึง
ถือว่าผ่านการประเมิน
• เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
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
**โดยคะแนนรวมของนิสิตต้ องได้ อย่างน้ อยเกรด B จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 11

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
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.
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์ฐานข้ อมูลวารสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 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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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- ข้ อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ ให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมนา การปฏิบัติการ ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- ผลสัมฤทธิ์จากการสอบภาคทฤษฏีของนิสติ
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิ ด เห็น ของนิ สิต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ขเมื่ อ สิ้ น สุด การสอน เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ในการปรั บ ปรุ ง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ปรับปรุงการสอนให้ มีความสอดคล้ องและเป็ นปัจจุบันตามความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
- ในปี การศึ ก ษา 2558 ได้ ป รั บ ปรุ งโดยลดจํา นวนครั้ งของการนํา เสนอหน้ าชั้ นเรี ยนลง
เพื่อให้ นิสิตมีเวลาทบทวนความรู้และเตรียมงานในการสัมมนาและการนําเสนอในหัวข้ อ
หลักเพิ่ มขึ้น น่ าจะทําให้ ผลงานที่ได้ มีคุณภาพมากขึ้น จากข้ อเสนอแนะที่ได้ จากสรุปผล
การดําเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่ผ่านมา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลการให้ คะแนน การสอบภาคทฤษฏี
และรายงานของผู้เรียน โดยคณะกรรมการหรือคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/รายงาน และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้น
เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นํา ข้ อ คิ ดเห็น ของนิ สิต มาประมวล เพื่ อ จั ด กลุ่ มเนื้ อหาความรู้ ท่ีต้ อ งปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรู ปแบบของจั ดการเรี ยนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นํา ผลการประเมิ น การสอนของตนเอง มาจั ด เทียบเคีย งกับ ข้ อ คิ ด เห็น ของนิ สิต เพื่ อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรั บปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
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