
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ503 การปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจักษ ์

สาขากายภาพบําบดั 

คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

กภ 503   การปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

PTX 503  Evidence-Based Practice 

2. จํานวนหนว่ยกิต 

4 (1-6-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

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

 ผศ.ดร.จิราภรณ ์   วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรอง 

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

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

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

ผศ.ดร.ชัชฎา  ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.วันวิสาข ์  พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

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

 5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาที ่ 2  ชั้นปีที่ 1  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

แหล่งฝึกปฎิบัติทางคลินิก และรูปแบบออนไลน์ผ่าน SWU Moodle และ Zoom meeting 

9. วนัท่ีจัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตสามารถ ELO TQF (จุดดาํ) 

1. ต้ังคาํถามทางคลินิกเ พ่ือใช้ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจกัษ์ได้ 
1 2.1,3.2 

2. วิเคราะห์  กาํหนดเกณฑ์คัดเลือกงานวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

ใช้ในกระบวนการแนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้  
1 2.1,3.2,5.3,5.4 

3. สกัดข้อมูลและประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้  1,3 2.1,3.2 

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์

ปัญหา วินิจฉยั วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม 

รวมถึง ใ ห้ คําแนะนํา  และ ดูแล ผู้ ป่วยไ ด้ตรง กับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด  

3,4,5 2.3,3.4,4.3 

5. นําบทสรุปจ าก การค้นคว้ าและวิ เคราะ ห์มาประยุกต์และ

ปรับปรุงแผนการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  2,5 4.4,5.2 

6. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปสู่การปฏบัิติทางคลินิก  5 2.1,3.2,5.2 

7. แสดงออกถึงการตระหนัก รู้จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการ

วิจัย  4 1.1 

8. แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติ

ปฏบัิติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  4 1.3 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับใ ห้ สอ ดคล้อ งกั บ ข้อ เ สนอ แนะจาก ที่ไ ด้ สรุปผลการดํา เ นินง านราย วิชาใน มคอ .5  

ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การต้ังปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 

วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก พัฒนากระบวนการคิด การปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพ และ การเขียน

รายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
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2. จํานวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/สมัมนาภาคทฤษฎี สอนเสริม 
ปฏิบติัการ/สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเองนอก

ชั้ นเรียน 

บรรยาย 9 ชม.และ 

สัมมนา 6 ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความ

ต้องการของ

นิสิตเฉพาะราย 

ปฎิบัติการ/สัมมนาเชิง

ปฎิบัติ 90 ชม. 

/ภาคการศึกษา 

60 ชม. 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

๑. คณุธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและ                   

ความรับผดิชอบ 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                              

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์ 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนกัรูจ้ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 

2. ไม่ประเมิน 

3.   แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม

และจริยธรรม 

1.2  วิธีการสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย 

2.  การสอดแทรกประสบการณแ์ละเหตุการณจ์ริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย 

3.  ส่งเสริมการแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลัก 

 คุณธรรมและจริยธรรมเม่ือฝึกปฎิบัติทางคลินิก  

1.3  วิธีการประเมินผล 
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1. ประเมินจากการแสดงออกระหว่างการอภิปรายร่วมกันในชั้นเ รียน และการสัมมนาในหัวข้อที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินผ่านพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการฝึกปฎิบัติทาง

คลินิก  

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.  มีความรูค้วามเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบ ัดอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถคน้ควา้และอิงข้อมูลหลกัฐานเชิงประจักษท่ี์ทนัสมยั และเป็นระบบ 

2.  ไม่ประเมิน 

3.  มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตรท่ี์เกี่ยวข้อง และเข้าใจการพฒันาความรู้ใหม่ เพ่ือ

ใช้ปฏิบติัในวิชาชีพ การวิจัย และการพฒันางาน  

2.2  วิธีการสอน 

1.  การบรรยาย ฝึกปฏบัิติและสัมมนาในรายละเอียดของเ น้ือหาความรู้ของแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2.  การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม ประเมินคุณภาพของข้อมูลและเขียนผลงานที่

เกิดขึ้น รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน 

3.  การอภิปรายร่วมกันในชั้ นเ รียนในประเด็นของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการแนวทางปฎิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์  

4.  การนาํแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึกปฏิบัติทางคลินิก    

2.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายจากกระบวนการแนวปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ รวมทั้งการนาํเสนอในชั้นเรียน 

2.  ประเมินผลจากการตอบคาํถามและการอภิปรายร่วมกันในชั้ นเรียน  

3.  ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล 

4.  ประเมินจากผลของการนาํไปปฎิบัติในทางคลินิก 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2.  สามารถค้นควา้ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินหลกัฐานเชิงประจักษ ์ และสงัเคราะห์ผลงาน

ทางวิชาการ รวมถึงสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ 

3.  ไม่ประเมิน 

4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค ์ความรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบําบ ัดและศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของประชาชน 

3.2  วิธีการสอน 
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1.  อภิปราย/สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  มอบหมายงานให้นิสิตทาํการค้นคว้า/ศึกษาด้วยตนเอง และนาํเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  

3.  มุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการแนวทาง

ปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์  

4.  การนาํแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึกปฏิบัติทางคลินิก    

3.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการสัมมนา ผลงานของนิสิต และการนาํไปปฎิบัติทางคลินิก 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความรับผิดชอบการดาํเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรู้ของตนเอง และ

ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

2.  ไม่ประเมิน 

3.  สามารถปรบัตัวต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูอ่ื้น 

4.  มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 

 

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกล้าแสดงความคิดเห็นของตน 

และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการทาํงานร่วมกับผู้อื่น ที่ ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ

เวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  

3.  จัดประสบการณเ์รียนรู้ระหว่างผู้นําเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีปฏสัิมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนา และการฝึกปฎิบัติ

ทางคลินิก 

 

 

 

 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 

2. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร

ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

3.  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ วิเคราะห ์ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือนาํเสนอผ่านสื่อท่ีเหมาะสม 

4.  มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลสากล  

2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการส่ือสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ผ่านกระบวนการ

อภิปราย สัมมนา ปฏบัิติการ  

3.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสัมมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในเลือกและการใช้ส่ือที่เหมาะสมซ่ึงทาํให้เข้าใจง่ายในการนาํเสนอ

งาน การอภิปราย สัมมนา  

2.  ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารระหว่างการนําเสนอรายงาน อภิปราย/สัมมนา การ

ปฏบัิติการ 

3.   ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลผ่านการนําเสนอผลงาน 

4.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสิต  
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1. แผนการสอน 
ค

รั้ง
ท

ี่ 

กําหนดการ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบตัิ

 

สัม
มน

า 

หัวขอ้ ผูส้อนหลัก ผูส้อนร่วม 

1 7 ม.ค.2565 

8.30-9.30น. 1   

Introduction to Evidence-Based 

Practice (EBP), concepts, process 

and significance 

อ.ดร.วรียา  

9.30-10.30น. 1   Concepts of systematic review and 

meta-analysis 
อ.ดร.วรียา  

10.30-11.30น. 1   
Research question for EBP and set 

up criteria for selection 
อ.ดร.วรียา  

13.30-16.30   3 
Research question for EBP and set 

up criteria for selection 
อ.ดร.วรียา  

2 14 ม.ค.2565 8.30-12.30น. 1 3  
Search strategy and databases for 

EBP 
อ.ดร.วรียา  

3 21 ม.ค.2565 

8.30-10.30น. 2   
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วรียา  

13.30-16.30น.  3  
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วรียา  

4 28 ม.ค.2565 

8.30-11.30น.  3  
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วรียา  

13.30-16.30น.   3 
Quality assessment instruments for 

EBP 
อ.ดร.วรียา  

5 11 ก.พ.2565 

8.30-12.30น.   4   data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา    

13.30-15.30น.  2  data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา   

6 25 ก.พ.2565 

8.30-11.30น.   3 data extraction of EBP อ.ดร.กสมิา   

13.30-14.30น. 1   

Current evidence-based practice and 

application of evidence to clinical 

practice 

รศ.ดร.รัมภา  

14.30-15.30น. 1   
Evidence-based practice and clinical 

decision making 
รศ.ดร.รัมภา  

15.30-16.30น. 1   
Writing evidence-based practice 

report 
รศ.ดร.รัมภา   

7 4 มี.ค.2565 8.30-16.30น.  7  
Writing evidence-based practice 

report 
รศ.ดร.รัมภา  

8 11 มี.ค.2565 8.30-14.30น.  5  
Writing evidence-based practice 

report 
รศ.ดร.รัมภา  

9 
18 มี.ค.- 

22 เม.ย. 2565 
8.30-16.30น.  54 2 การประยุกต์ EBP ไปใช้ในทางคลินิก อ.ดร.วรียา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ท่ีปรึกษา 
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ค
รั้ง

ท
ี่ 

กําหนดการ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบตัิ

 

สัม
มน

า 

หัวขอ้ ผูส้อนหลัก ผูส้อนร่วม 

10 18 มี.ค.2565 8.30-10.30น.   2 
การรายงานผู้ ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อ

ระบุปัญหา 
อ.ดร.วรียา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ท่ีปรึกษา 

11 29 เม.ย.2565 8.30-10.30น.   2 

นําเสนอสือ่ออนไลน์เกีย่วกบัการ

แก้ปัญหาในการรักษาทาง

กายภาพบําบัด โดยอ้างองิจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) และ

ความก้าวหน้าจากการประยุกต์ใช้ EBP 

อ.ดร.วรียา 

ผศ.จิราภรณ์ 

และ   

อ.ท่ีปรึกษา 

 รวม  9 81 15    

 

หมายเหตุ: *ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แหล่งฝึกปฎิบัติทางคลินิก และรูปแบบออนไลน์ผ่าน SWU Moodle และ 

Zoom meeting 

ส่ือการสอน ประกอบด้วย อินเตอร์เนต, ส่ือการสอนออนไลน์ผ่าน SWU moodle: เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา กบ 503, powerpoint, ระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตและโปรแกรมสาํเร ็จรูปที่

เกี่ยวข้อง และ ผู้ป่วยจริงในการฝึกปฎิบัติทางคลินิก   

อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินระหว่างเ รียน (formative assessment) เช่น การทาํกิจกรรมสรุป

บทเรียน การสะท้อนคิดบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และมีการให้คําแนะนาํ (formative feedback) ในการ

ทาํงานมอบหมาย โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Zoom meeting, Line อีเมลล์หรือกระทู้ เป็นต้น 

อีกทั้งมีการแจ้งผลคะแนนและ feedback หลังการประเมินภายหลังการส่งงานมอบหมายแต่ละคร้ัง เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาแก่นิสิตอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
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กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

6-7 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.3 

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมใน

งานที่ได้รับมอบหมาย และการประยุกต์ 

EBP ไปใช้ในทางคลินิก  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 
5% 

1-7 
ความรู้ 

2.1,2.3 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- ประเมินจากการอภิปราย 

- รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 
35% 

1-7 
ทกัษะทางปัญญา 

3.2,3.4 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- ประเมินจากการอภิปราย 

- รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 
40% 

1 และ 3 

ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.3,4.4 (4.1) 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1-7 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2,5.3,5.4  

- ประเมินจากการอภิปราย 

- ประเมินปฎิบัติการ 

- รายงานรายบุคคล 

- การสร้างส่ือเผยแพร่ออนไลน์ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 
10% 

 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

    *  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตัดเกรด 
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• การประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 อภิปราย หัวข้อ Research question for EBP and set up criteria for selection  5% 

กิจกรรมที่ 2 อภิปราย หัวข้อ Search strategy and databases for EBP   5%  

กิจกรรมที่ 3 อภิปราย หัวข้อ Quality assessment for EBP     5%  

กิจกรรมที่ 4 ปฎิบัติการ หัวข้อ data extraction of EBP     5% 

กิจกรรมที่ 5 รายงาน หัวข้อ Writing evidence-based practice report    

  แบ่งเป็น 2 ชิ้นงาน 

  - EBP assessment         10%  

  - EBP treatment (ประยุกต์ในผู้ป่วยจริง)     30%  

กิจกรรมที่ 6 รายงานประวัติและปัญหาผู้ป่วยในทางคลินิก     20% 

กิจกรรมที่ 7 ส่ือออนไลน์การนาํ EBP ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก    20% 

 

    รวมทั้งหมด      100% 

หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏจีะประเมินร่วมกับการอภิปราย การปฎิบัติและงานที่มอบหมาย 
 

เกณฑผ์่านการประเมิน 

คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการประเมิน 

 

• เกณฑก์ารพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ ์

ระดับคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ์ 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 จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษา 
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เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 

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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1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การส่ือสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสิตผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏบัิติการ ที่นิสิตได้รับมอบหมาย 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

และ มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

ปรับขยายช่วงเวลาสาํหรับการส่งงาน

ในบางชิ้นงานมอบหมายที่มีความ

กระชั้นชิดกันให้เหมาะสมมากขึ้น 

ปรับขยายช่วงเวลาสาํหรับการส่งงาน 3 

ชิ้นงานในช่วงปฎิบัติ ดังน้ี 

- Case report ผู้ป่วย 

- EBP treatment 

- ส่ือการนาํเสนอผลการนาํ EBP ไปใช้ 

ให้มีระยะเวลาห่างกันมากขึ้น  

ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํ

ให้เกิดการเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธีการประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

-  การก ําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

-  ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสัมมนา 

-  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสัมมนาคร้ังสุดท้ายของนิสิตแต่

ละบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

 - ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เ พ่ือจัดกลุ่มเ น้ือหาความรู้ที่ ต้องปรับปรุง วิธีการ

สัมมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง  และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เ พ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 12 

 


