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มคอ.3
รายละเอี ยดของรายวิชา กภ503 การปฏิบตั ิ อิงหลักฐานเชิ งประจักษ์
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึ กษา 2564

หมวดที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กภ 503 การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
PTX 503 Evidence-Based Practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (1-6-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานหลัก
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุ ล
weeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรอง
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
อ.ดร.กสิมา กิติยานันท์
อาจารย์ผ้ สู อน
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุ ลประเสริฐ
อาจารย์ผ้ สู อน
chatcha@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน
ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
wanvisap@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th
5. ภาคการศึ กษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ท่ ี 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานที่เรียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุ ล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
แหล่งฝึ กปฎิบัติทางคลินิก และรูปแบบออนไลน์ผ่าน SWU Moodle และ Zoom meeting
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอี ยดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 มิถุนายน พ.ศ.2564
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นิสิตสามารถ
1. ตั้ง คํา ถามทางคลิ นิ กเพื่ อใช้ ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติ อิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
2. วิเคราะห์ กําหนดเกณฑ์ คัดเลือกงานวิ จัยและสื บค้ น ข้ อมู ลเพื่ อ
ใช้ ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
3. สกัดข้ อมูลและประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
4. ประยุก ต์ใ ช้ ค วามรู้เ ชิง ประจั กษ์ ในการตรวจร่า งกาย วิเ คราะห์
ปัญหา วิ นิจฉัย วางแผนและให้ การรัก ษา การป้ องกั น การส่งเสริ ม
รวมถึ ง ให้ คํา แนะนํ า และดู แลผู้ ป่ วยไ ด้ ต รง กั บ ปั ญ หาทาง
กายภาพบําบัด
5. นํา บทสรุ ปจ าก การค้ น คว้ าและวิ เ คราะห์ ม าประยุ ก ต์ และ
ปรับปรุงแผนการให้ การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
6. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก
7. แสดงออกถึง การตระหนัก รู้จริย ธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการ
วิจัย
8. แสดงออกถึงการเป็ น แบบอย่ างที่ดี ในการส่งเสริ มการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บให้ สอ ดคล้ อ งกั บ ข้ อ เ สนอ แนะจาก ที่ไ ด้ สรุ ปผลการดํา เ นิ น ง านรายวิ ช าใน มคอ .5
ของปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การตั้งปัญหาทางคลินิก การสืบค้ นข้ อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณภาพของงานวิจั ย
วิเคราะห์ หลักฐานเชิง ประจักษ์ทางคลินิก พั ฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติทกั ษะทางวิ ชาชีพ และ การเขีย น
รายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ ในการดูแลสุขภาพประชาชน
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2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึ กษา
บรรยาย/สัมมนาภาคทฤษฎี
บรรยาย 9 ชม.และ
สัมมนา 6 ชม./ภาคการศึกษา

ปฏิบตั ิ การ/สัมมนาเชิ ง ศึ กษาด้วยตนเองนอก
ปฏิบตั ิ
ชั้นเรียน
ตามความ
ปฎิบัติการ/สัมมนาเชิง
ต้ องการของ
ปฎิบัติ 90 ชม.
60 ชม.
นิสิตเฉพาะราย
/ภาคการศึกษา
สอนเสริม

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
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ตัวเลขการสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่ อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นกั ศึ กษาเป็ นรายบุ คคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุค คลไม่ น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึ กษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ตระหนักรูจ้ ริยธรรมวิชาชี พและจริย ธรรมการวิจัย
2. ไม่ประเมิน
3. แสดงออกถึ งการเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการส่ งเสริ มการประพฤติ ป ฏิบตั ิ ตามหลักคุณ ธรรม
และจริยธรรม
1.2 วิธีการสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
3. ส่งเสริมการแสดงออกถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเมื่อฝึ กปฎิบัติทางคลิ นิก
1.3 วิธีการประเมินผล
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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1. ประเมินจากการแสดงออกระหว่างการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และการสั มมนาในหั วข้ อ ที่
ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ผ่า นพฤติ กรรมการแสดงออกด้ า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรมในระหว่ างการฝึ กปฎิ บัติ ท าง
คลินิก
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรูค้ วามเข้า ใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบัดอย่ างลึ กซึ้ ง โดย
สามารถค้นคว้าและอิ งข้อมู ลหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ทนั สมัย และเป็ นระบบ
2. ไม่ประเมิน
3. มีความเข้ าใจในการประยุ กต์ใช้ ศาสตร์ที่เกี่ย วข้อ ง และเข้าใจการพัฒนาความรู ้ใหม่ เพื่ อ
ใช้ปฏิบตั ิ ในวิชาชี พ การวิจัย และการพัฒนางาน
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยาย ฝึ ก ปฏิบัติและสั มมนาในรายละเอีย ดของเนื้ อหาความรู้ข องแนวทางปฎิ บัติ อิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์
2. การมอบหมายงานให้ สื บค้ นข้ อ มูล รวบรวม ประเมิ นคุ ณภาพของข้ อมู ลและเขีย นผลงานที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
3. การอภิ ปรายร่ว มกั นในชั้ นเรีย นในประเด็นของเนื้ อหาความรู้ ท่ไี ด้ จ ากการแนวทางปฎิบัติอิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์
4. การนําแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึ กปฏิบัติทางคลินิก
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ นจากคุ ณภาพของงานที่ได้ รบั มอบหมายจากกระบวนการแนวปฎิ บัติ อิ งหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ รวมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการตอบคําถามและการอภิปรายร่ว มกันในชั้ นเรียน
3. ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุค คล
4. ประเมินจากผลของการนําไปปฎิบัติในทางคลินิก
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ พากษ์ ประเมิ นหลัก ฐานเชิ ง ประจั กษ์ และสัง เคราะห์ผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานใหม่
3. ไม่ประเมิน
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านวิ จั ย องค์ค วามรู ้ใ นศาสตร์ท างกายภาพบํ า บัด และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน
3.2 วิธีการสอน
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1. อภิปราย/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
2. มอบหมายงานให้ นสิ ิตทําการค้ นคว้ า/ศึกษาด้ วยตนเอง และนําเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. มุ่ งเน้ น การใช้ ท ักษะกระบวนการคิด วิ เคราะห์ อย่า งเป็ น ระบบ โดยใช้ กระบวนการแนวทาง
ปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
4. การนําแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การฝึ กปฏิบัติทางคลินิก
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการสัมมนา ผลงานของนิสิต และการนําไปปฎิบัติทางคลิ นิก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิด ชอบการดํา เนิ นงาน การบริห ารจัด การเวลาสําหรั บการเรี ยนรู้ข องตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ นื อย่างเต็มที่ในการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง)
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถปรับตัวต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูอ้ ื่ น
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือ วิชาชี พอย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน
และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
2. ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการทํา งานร่ว มกั บผู้ อ่ นื ที่ส่งเสริ มให้ เ กิด ความรั บผิ ดชอบ การบริห ารจัด การ
เวลาสําหรับการเรียนรู้ของตนเอง และการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่าง ๆ
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ร ะหว่างผู้น ําเสนอ ผู้ เข้ าร่วมสั มมนา เพื่ อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสัมพัน ธ์
อย่างสร้ างสรรค์กับผู้อ่ นื
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนา และการฝึ กปฎิบัติ
ทางคลินิก

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพั ฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถสื่อสารได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และสามารถประเมินความสํา เร็จ ของการสื่อ สาร
ต่ อกลุ่มบุ คคลต่ างๆ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติ ดตามความก้า วหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมู ลโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อนําเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสม
4. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่านฐานข้ อมูลสากล
2. จัด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม และพั ฒนาทักษะการสื่ อ สารต่ อกลุ่ ม บุค คลต่า งๆ ผ่ า นกระบวนการ
อภิปราย สัมมนา ปฏิบัติการ
3. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รู ปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในเลือ กและการใช้ ส่ ื อที่เ หมาะสมซึ่ งทํา ให้ เข้ าใจง่ายในการนํา เสนอ
งาน การอภิปราย สัมมนา
2. ประเมิ นจากความสามารถในการสื่อ สารระหว่ างการนําเสนอรายงาน อภิปราย/สั มมนา การ
ปฏิบัติการ
3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ และแปลผลผ่า นการนําเสนอผลงาน
4. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิ ต

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1

3

4

9.30-10.30น.

1

Concepts of systematic review and
meta-analysis

อ.ดร.วีรยา

10.30-11.30น.

1

Research question for EBP and set
up criteria for selection

อ.ดร.วีรยา

Research question for EBP and set
up criteria for selection

อ.ดร.วีรยา

Search strategy and databases for
EBP

อ.ดร.วีรยา

Quality assessment instruments for
EBP

อ.ดร.วีรยา

3

8.30-12.30น.

1

8.30-10.30น.

2

3

21 ม.ค.2565
13.30-16.30น.

3

Quality assessment instruments for
EBP

อ.ดร.วีรยา

8.30-11.30น.

3

Quality assessment instruments for
EBP

อ.ดร.วีรยา

Quality assessment instruments for
EBP

อ.ดร.วีรยา

28 ม.ค.2565
3

8.30-12.30น.

4

data extraction of EBP

อ.ดร.กสิมา

13.30-15.30น.

2

data extraction of EBP

อ.ดร.กสิมา

data extraction of EBP

อ.ดร.กสิมา

ผูสอนร่
้
วม

11 ก.พ.2565

8.30-11.30น.

6

อ.ดร.วีรยา

1

13.30-16.30น.

5

ผูสอนหลั
้
ก

8.30-9.30น.

7 ม.ค.2565

14 ม.ค.2565

หัวข้อ
Introduction to Evidence-Based
Practice (EBP), concepts, process
and significance

13.30-16.30
2

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

กําหนดการ

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน

3

13.30-14.30น.

1

14.30-15.30น.

1

15.30-16.30น.

1

Current evidence-based practice and
application of evidence to clinical
practice
Evidence-based practice and clinical
decision making
Writing evidence-based practice
report
Writing evidence-based practice
report
Writing evidence-based practice
report

25 ก.พ.2565

7

4 มี.ค.2565

8.30-16.30น.

7

8

11 มี.ค.2565

8.30-14.30น.

5

9

18 มี.ค.22 เม.ย. 2565

8.30-16.30น.

54
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การประยุกต์ EBP ไปใช้ ในทางคลินิก

รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
รศ.ดร.รัมภา
อ.ดร.วีรยา

ผศ.จิราภรณ์
และ
อ.ที่ปรึกษา
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11

18 มี.ค.2565

29 เม.ย.2565

ปฏิบตั ิ

เวลา
8.30-10.30น.

8.30-10.30น.

รวม

9

81

สัมมนา

10

กําหนดการ

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3
หัวข้อ

ผูสอนหลั
้
ก

ผูสอนร่
้
วม

2

การรายงานผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ระบุปัญหา

อ.ดร.วีรยา

ผศ.จิราภรณ์
และ
อ.ที่ปรึกษา

2

นําเสนอสือ่ ออนไลน์เกีย่ วกับ การ
แก้ปัญหาในการรักษาทาง
กายภาพบําบัด โดยอ้างอิงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) และ
ความก้าวหน้ าจากการประยุกต์ใช้ EBP

อ.ดร.วีรยา

ผศ.จิราภรณ์
และ
อ.ที่ปรึกษา

15

หมายเหตุ : *ห้ องเรียน ประกอบด้ ว ย ห้ อง 601 ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุ ล คณะกายภาพบําบั ด
มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริ นทรวิ โรฒ แหล่ง ฝึ ก ปฎิ บัติ ทางคลินิ ก และรู ปแบบออนไลน์ ผ่า น SWU Moodle และ
Zoom meeting
สื่อ การสอน ประกอบด้ ว ย อิ น เตอร์ เ นต, สื่ อ การสอนออนไลน์ ผ่ า น SWU moodle: เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา กบ 503, powerpoint, ระบบสืบค้ นข้ อ มูลทางอิน เตอร์เนตและโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวข้ อง และ ผู้ป่วยจริงในการฝึ กปฎิบัติทางคลินิก
อาจารย์ ผ้ ู ส อนมี ก ารประเมิ นระหว่ า งเรี ยน (formative assessment) เช่ น การทํา กิ จ กรรมสรุ ป
บทเรี ยน การสะท้อ นคิ ดบทเรีย นในรู ปแบบต่า ง ๆ และมี การให้ ค ําแนะนํา (formative feedback) ในการ
ทํางานมอบหมาย โดยผ่า นช่อ งทางออนไลน์ ต่า ง ๆ เช่น Zoom meeting, Line อีเ มลล์ หรื อกระทู้ เป็ นต้ น
อีกทั้งมี การแจ้ งผลคะแนนและ feedback หลังการประเมินภายหลังการส่ง งานมอบหมายแต่ละครั้ง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาแก่นิสิตอย่างสมํ่าเสมอ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน*

6-7

คุณธรรมจริยธรรม
1.1,1.3

- การแสดงออกที่เกี่ยวข้ องกับจริยธรรมใน
งานที่ได้ รับมอบหมาย และการประยุกต์
EBP ไปใช้ ในทางคลินิก

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

5%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

35%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

40%

1-7

ความรู้
2.1,2.3

1-7

ทักษะทางปัญญา
3.2,3.4

1 และ 3

1-7

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3,4.4 (4.1)
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2,5.3,5.4

-

ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ประเมินปฎิบัติการ
ประเมินจากการอภิปราย
รายงานรายบุคคล
ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ประเมินปฎิบัติการ
ประเมินจากการอภิปราย
รายงานรายบุคคล
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการอภิปราย

-

ประเมินจากการอภิปราย
ประเมินปฎิบัติการ
รายงานรายบุคคล
การสร้ างสื่อเผยแพร่ออนไลน์

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอี ยดของแผนการสอน

รายละเอี ยดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
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• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 อภิปราย หั วข้ อ Research question for EBP and set up criteria for selection
กิจกรรมที่ 2 อภิปราย หั วข้ อ Search strategy and databases for EBP
กิจกรรมที่ 3 อภิปราย หั วข้ อ Quality assessment for EBP
กิจกรรมที่ 4 ปฎิบัติการ หั วข้ อ data extraction of EBP
กิจกรรมที่ 5 รายงาน หั วข้ อ Writing evidence-based practice report
แบ่งเป็ น 2 ชิ้นงาน
- EBP assessment
- EBP treatment (ประยุกต์ในผู้ป่วยจริง)
กิจกรรมที่ 6 รายงานประวัติและปัญหาผู้ ป่วยในทางคลินิก
กิจกรรมที่ 7 สื่อออนไลน์การนํา EBP ไปประยุกต์ใช้ ในทางคลินิก

5%
5%
5%
5%

10%
30%
20%
20%

รวมทั้งหมด
100%
หมายเหตุ : การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินร่วมกับการอภิปราย การปฎิบัติและงานที่มอบหมาย
เกณฑ์ผ่านการประเมิน
คะแนนประเมินแต่ละหั วข้ อต้ องไม่ต่าํ กว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการประเมิน
• เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิ งเกณฑ์
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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึ กษา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสิตผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบัติการ ที่นิสิตได้ รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

ปรับขยายช่วงเวลาสําหรับการส่งงาน
ในบางชิ้นงานมอบหมายที่มีความ
กระชั้นชิดกันให้ เหมาะสมมากขึ้น

ปรับขยายช่วงเวลาสําหรับการส่งงาน 3
ชิ้นงานในช่วงปฎิบัติ ดังนี้
- Case report ผู้ป่วย
- EBP treatment
- สื่อการนําเสนอผลการนํา EBP ไปใช้
ให้ มีระยะเวลาห่ างกันมากขึ้น

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึ กษาในรายวิชา
- พิจ ารณาความเหมาะสมของวั ตถุ ประสงค์ร ายวิช า การจั ดการเรี ยนการสอนที่ส ามารถทํา
ให้ เกิดการเรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธีการประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสั มมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้น เรียน การมีส่ว นร่ว ม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ู ร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัม มนา
- ทวนสอบผลสัม ฤทธิ์จ ากการให้ คะแนนในการนํา เสนอและสัม มนาครั้ งสุดท้ ายของนิสิตแต่
ละบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิช า
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นํา ข้ อ คิ ดเห็ น ของนิ สิ ต มาประมวล เพื่ อจั ด กลุ่ มเนื้ อ หาความรู้ท่ ีต้ อ งปรั บปรุ ง วิ ธี ก าร
สัม มนา การค้ น คว้ าด้ วยตนเอง และรู ปแบบของจั ดการเรี ยนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นํา ผลการประเมิ น การสอนของตนเอง มาจัด เทีย บเคีย งกับข้ อคิ ด เห็น ของนิ สิต เพื่ อ
พัฒนาเนื้ อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรั บวิธีการเรียนการสอน และวิธีก ารประเมินผลให้ ตรงกั บ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุ งรายวิช าจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
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