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รายละเอียดของรายวิชา กภ 502 แนวทางปฏิบตั ิอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 502 แนวทางปฏิบัตอิ งิ หลักฐานเชิงประจักษ์
PTX 502 Evidence-Based Practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@g.swu.ac.th
อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@g.swu.ac.th
Assist.Prof. Laurie A. King

อาจารย์ผ้ ูประสานงานหลัก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรอง
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พิเศษ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
27 กันยายน พ.ศ.2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1. ตั้งคําถามทางคลินิกเพื่อใช้ ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติองิ หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
2. สืบค้ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในกระบวนการแนวทางปฏิบัติองิ หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
3. กําหนดเกณฑ์และประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
4. อภิ ปรายและนํา เสนอกระบวนการตั้งคําถาม การสืบค้ น ข้ อ มู ล กํา หนดเกณฑ์แ ละประเมิน
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
5. อภิปรายและนําเสนอการนําความรู้ท่ไี ด้ จากแนวปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติ
ทางคลินิก
6. เขียนรายงานเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางปฎิบัติอิงหลักฐานเชิ งประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติทาง
คลินิก
7. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
8. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการตระหนักรู้จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับให้ สอดคล้ องกับมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การตั้งปั ญหาทางคลินิก การสืบค้ นข้ อมู ลจากหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ การกําหนดเกณฑ์ การประเมิน
คุณภาพของงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ แนวปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนาภาคทฤษฎี
บรรยาย 14 ชม.และ
สัมมนา 1 ชม./ภาคการศึกษา

ปฏิบตั ิการ/สัมมนาเชิง ศึกษาด้วยตนเองนอก
ปฏิบตั ิ
ชั้นเรียน
ตามความ
ปฎิบัติการ/สัมมนาเชิง
ต้ องการของ
ปฎิบัติ 60 ชม.
60 ชม.
นิสติ เฉพาะราย
/ภาคการศึกษา
สอนเสริม
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู ้

๓. ทักษะทางปั ญญา

๔. ความสัมพันธ์ระหว่าง ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
บุคคลและ
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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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
1. ตระหนักรู ้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั
2. สามารถประมวลปั ญหา และจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้ อนรวมทั้งปั ญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผู้อ่นื (ความรับผิดชอบรอง)
3. แสดงออกภาวะผู้ นํา ในการส่ ง เสริ ม การประพฤติ ป ฏิบั ติต ามหลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
(ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธกี ารสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงภาวะผู้นาํ ที่ปฎิบัติตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการแสดงออกระหว่างการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรียน และการสัมมนาในหัวข้ อที่
ได้ รับมอบหมาย
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซึ้ ง โดย
สามารถค้นคว้าและอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทีท่ นั สมัย และเป็ นระบบ
2. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
และตระหนั กถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชา (ความรั บผิดชอบ
รอง)
3. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง และเข้าใจการพัฒนาความรูใ้ หม่ เพือ่
ใช้ปฏิบตั ิในวิชาชีพและการวิจยั
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยาย ฝึ กปฏิบัติและสัมมนาในรายละเอียดของเนื้ อหาความรู้ ของแนวทางปฎิบัติอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์
2. การมอบหมายงานให้ สืบค้ นข้ อมู ล รวบรวม ประเมินคุ ณภาพของข้ อมู ลและเขียนผลงานที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
3. การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ีได้ จากการแนวทางปฎิบัติอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการบูรณาการสู่การปฏิบัติทางคลินิก
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากคุ ณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมายจากกระบวนการแนวปฎิบัติอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการตอบคําถามและการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานการเขียนรายงานรายบุคคล
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถวิ เคราะห์ประเด็น ปั ญหาสําคัญ โดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่ องแท้ พั ฒนาแนวคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นปัญหาด้ วยดุลยพินิจอย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
2. สามารถค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ และประเมินผลงานทางวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์
ผลงานใหม่
3. สามารถวางแผนและดํา เนิ น การโครงการวิ จัยที่เกี่ยวกับ การพั ฒนาองค์ความรู้ ด้ว ยตนเอง
(ความรับผิดชอบรอง)
4. สามารถบู ร ณาการงานวิ จั ย องค์ค วามรู ้ใ นศาสตร์ท างกายภาพบํ า บัด และศาสตร์ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ นําไปสู่สุขภาพทีด่ ีของประชาชน
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3.2 วิธกี ารสอน
1. อภิปราย/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทําการค้ นคว้ า/ศึกษาด้ วยตนเอง และนําเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. มุ่ งเน้ นการใช้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ กระบวนการแนวทาง
ปฎิบัติองิ หลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการสัมมนา และผลงานของนิสติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรั บผิดชอบการดําเนิ นงาน การบริ หารจั ดการเวลาสําหรั บการเรี ยนรู้ของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่ในการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่าง ๆ (ความรับผิดชอบรอง)
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถปรั บตัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ อ่ ืน (ความ
รับผิดชอบรอง)
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน
และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
2. ส่งเสริ มให้ เกิดการทํางานร่ วมกับผู้ อ่ืน ที่ส่งเสริ มให้ เกิดความรั บผิดชอบ การบริ หารจัดการ
เวลาสําหรับการเรียนรู้ของตนเอง และการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่าง ๆ
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้อ่นื
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่ การศึกษาวิจยั และประกอบวิชาชีพ
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร
ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสือ่ ทีเ่ หมาะสม
4. มี ท ัก ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึ ง
เครือ่ งมือทางงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปั ญหาได้
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 นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ 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
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

8.30-10.30น.
พ.11 ต.ค. 60

10.30-12.30น.
13.30-14.30น.

2

อ.17 ต.ค. 60

13.30-16.30น.

2
2
1
1

2
SDL
SDL
SDL

8.30-12.30น.
3

พ.25 ต.ค. 60

4

พ.1 พ.ย. 60

5

พ.8 พ.ย. 60

6

พ.29 พ.ย.60

13.30-15.30น.

1

4

8.30-12.30น.

4
1
1

3

13.30-14.30น.
1

7

พ.17 ม.ค.61

8

ศ.26 ม.ค.61

8.30-12.30น.
8.30-12.30น.

1

2

8.30-12.30น.

13.30-14.30น.
8.30-12.30น.

2

2

หัวขอ
Introduction to Evidence-Based
Practice (EBP), concepts,
process and significance
Concepts of systematic review
and meta-analysis
Research question for EBP and
set up criteria for selection
Search strategy and databases
for EBP
Research question for EBP and
set up criteria for selection
Search strategy and databases
for EBP
Study identification related to
research question
Quality assessment
instruments for EBP
Quality assessment of research
1
Study identification related to
research question
Quality assessment of research
2
Current evidence-based
practice and application of
evidence to clinical practice
Evidence-based practice and
clinical decision making

SDL

Quality assessment
instruments for EBP

2

Referencing system

4

data extraction of EBP1
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อาจารย

หองเรียน

สัมมนา

ปฏิบัติ

บรรยาย

เวลา

วันที่

ครั้งที่

1. แผนการสอน

อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา

601

อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา

601

ศึกษาดวย
ตนเอง

อ.ดร.วีรยา
วีรยา

601

อ.ดร.วีรยา
รศ.รัมภา

601

อ.ดร.วีรยา

601

Assist.Prof.
Laurie A.
King

605

ศึกษาดวย
ตนเอง
อ.ดร.นิธินันท
อ.ดร.กสิมา
ผศ.นิตยา

601
601
หน้ า 7

ศ.2 ก.พ.61

10

พ.14 ก.พ.61

8.30-12.30น.

1
1

2
SDL

11

ศ.2 มี.ค.61

12

พ.7 มี.ค.61

13

พ.14 มี.ค.61

14

พฤ.22 มี.ค.61

8.30-14.30น.

5

8.30-16.30น.
8.30-16.30น.
8.30-16.30น.

4

3

4

3

4

3

SDL
15

พฤ.5เม.ย.61

8.30-14.30น.
รวม

5
14

34

อาจารย

data extraction of EBP2

อ.ดร.กสิมา
ผศ.นิตยา

601

รศ.รัมภา

601

สัมมนา

4

13.30-14.30น.

หัวขอ

หองเรียน

9

8.30-12.30น.

ปฏิบัติ

บรรยาย

เวลา

วันที่

ครั้งที่

มคอ. 3

data extraction of EBP
Writing evidence-based
practice report
Writing evidence-based
practice report
Presentation of evidencebased practice I: Treatment
Writing evidence-based
practice report: Assessment
Writing evidence-based
practice report: Assessment
Writing evidence-based
practice report: Assessment
Writing evidence-based
practice report
Presentation of evidencebased practice II: Assessment

ศึกษาดวย
ตนเอง
รศ.รัมภา
อ.ดร.ทิพวัลย

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

ศึกษาดวย
ตนเอง
รศ.รัมภา
อ.ดร.ทิพวัลย

601

27

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
*สีฟ้า คือ หัวข้ อที่มีการประเมิน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

1-8

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

คุณธรรมจริยธรรม
1.1 (1.2,1.3)

ประเมิน

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ตลอดการ
จัดการเรียน
- การตอบคําถามและการแสดงออกที่
เกี่ยวข้ องกับจริยธรรมในการสัมมนาและ การสอน
การฝึ กปฏิบัติ
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สัดส่วนของ
การ
ประเมิน*

5%

หน้ า 8

มคอ. 3

1-7

1-7

ความรู้
2.1,2.3(2.2)

ทักษะทางปัญญา
3.2,3.4(3.1,3.3)

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ สัปดาห์ท่ี
สัมมนา
2,3,4,5,7,9,
11,15
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ สัปดาห์ท่ี
2,3,4,5,7,9,
สัมมนา
11,15
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

ทักษะความสัมพันธ์
- พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ระหว่างบุคคลและความ
- ประเมินจากการสัมมนา
1-8
รับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน
4.4 (4.1,4.3)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
6 และ 7
การใช้ เทคโนโลยี
- รายงานรายบุคคล
สารสนเทศ
5.1,5.2,5.3,5.4
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการ หัวข้ อ Search strategy and databases for EBP
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการ หัวข้ อ Study identification related to research question
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา หัวข้ อ Quality assessment of research 2
กิจกรรมที่ 4 ปฎิบัติการ หัวข้ อ Referencing system
กิจกรรมที่ 5 ปฎิบัติการ หัวข้ อ data extraction of EBP
กิจกรรมที่ 6 นําเสนอและอภิปราย
หัวข้ อ Presentation of application of EBP in clinic I: Treatment
กิจกรรมที่ 7 นําเสนอและอภิปราย
หัวข้ อ Presentation of evidence-based practice II: Assessment
กิจกรรมที่ 8 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: การประเมินภาคทฤษฏีจะประเมินร่วมกับการสัมมนาและการนําเสนอ
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สัปดาห์ท่ี
2,3,4,5,7,9,
11,15

สัปดาห์ท่ี 11
สัปดาห์ท่ี 15

35%

40%

10%

10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
35%
5%
100%
หน้ า 9

มคอ. 3

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
1. de Morton NA. The PEDro scale is a valid measure of the methodological quality of clinical
trials: a demographic study. Aust J Physiother. 2009, 55(2):129-33.
2. Melnyk BM & Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in Nursing & Healthcare: a
guide to best practice. 2nd ed. China: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins
2011.
3. Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement:
updated guidelines for reporting parallel group randomized trials. Ann Intern Med. 2 0 1 0 ;
152(11):726-32.
4. Oxford Centre for Evidence-based Medicine – Levels of Evidence. Retrieved from
http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march2009/
5. กนกวรรณ ศรี รั ก ษา. Best Evidence in Medical Education versus Evidence-Based Medicine.
Khon Kaen Medical Journal 2011; 35(3): 10-4.
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6. ธรรมสรณ์ พิ ริ ยสุพงศ์ Evidence based medicine เวชศาสตร์ เชิงประจัก ษ์. Khon khan Medical
Journal Hospital 2009, 33(1): 3-7.
7. รุ่งนภา เขียวชะอํ่า. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Nursing.
Journal of Phrapokklao Nursing College 2013, 24(2): 94-108.
8. สุ ร ศั ก ดิ์ เสาแก้ ว . ณั ฏ ฐพล สั ม ประสิ ท ธ์ . การอ่ า นงานวิ จั ย ทางสุ ข ภาพอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ.
Naresuan Phayao Journal 2014; 7(3): 286-97.
9. อิศรางค์ นุชประยูร. บทความทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ใน: พิเชฐ สัมปทานุกูล. หลักการ
ทําวิจัยสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: โฟคัล อิมเมจ พริ้นติ้ง กรุป จํากัด 2554.
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/
- http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidencemarch-2009/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบัติการ ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ปรับเนื้อหารายวิชาให้ สอดคล้ องกับ ปรับให้ สอดคล้ องเรียบร้ อย
course content ใหม่สาํ หรับหลักสูตร
ตามข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุง
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ความต้องการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

ไม่มี

หน้ า 11
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทํา
ให้ เกิดการเรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่ วม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัมมนา
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้ คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุดท้ ายของนิสติ แต่
ละบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
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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