มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 293 พื้ นฐานแนวทางปฏิบตั ิโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 293 พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
PX 293 Basic evidence-based practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.ณัฐกาญจน์
nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา(หลัก)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
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6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เรี ยนรู้หลักการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้ น รวมถึงศึกษาการตั้ง
คําถาม การสืบค้ นข้ อมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
นิสติ สามารถ
1. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหว่างการเรียน (1.5)
2. ตั้งคําถามและสืบค้ นข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางกายภาพบําบัดได้ (2.2)
3. ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดที่นาํ ไปใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ (2.2, 2.4,
3.1)
4. อภิปรายหลักการสืบค้ นคัดกรองและประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดได้ (3.1, 3.2)
5. แสดงความคิดเห็นและมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั เพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผ้ ูสอน (4.2)
6. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมในการสัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้ น (5.2, 5.3)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้ น รวมถึงศึกษาการตั้งคําถาม
การสืบค้ นข้ อมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบําบัดพอสังเขป
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนาเสริมบรรยาย
สอนเสริม
ศึกษาด้วยตนเอง
ตามความต้ องการของนิสติ
30 ชม./ภาคการศึกษา
14 ชม.
เฉพาะราย
3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู ้

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจ
วิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้ ไม่ประเมิน
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมด้านคุ ณธรรม จริยธรรม เช่ น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต เสี ย สละ และสามารถจั ด การกับ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ดุ ล ยพินิ จ ที่
เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎี
2. ส่งเสริมให้ นิสติ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย (สัมมนาและกิจกรรมกลุ่ม)
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งใจศึกษา และความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย(สัมมนา)
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ(สัมมนา)
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิ ตกายภาพบํา บั ดต้ อ งมี ค วามรู้ ในศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ของวิ ชาชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่ อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริ การ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยพื้นฐานและการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
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2.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็ นระบบ
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ค้ นคว้ าความรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ผ้ ูสอให้ คาํ แนะนํา
3. จัดกิจกรรมอภิปรายเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบบรรยาย
2. ประเมินเนื้อหาในการนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินเนื้อหาในชิ้นรายงานสรุปความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบหลัก)
2. สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทํางานวิจัยหรือสร้ างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจที่จะทําการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ ยนความรู้ เชิ งวิชาการ
อย่างสร้ างสรรค์
3. สอนให้ เ กิด ทัก ษะและกระบวนการคิดอย่ า งเป็ นระบบ มีหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ โดยบู ร ณาการ
ความรู้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผ่านกิจกรรมอภิปรายกลุ่มและการ
สัมมนาหน้ าชั้นเรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองระหว่างการทํากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินเนื้อหาในการนําเสนอสัมมนาและรายงาน
3. ประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทางวิชาการระหว่ างการอภิปรายกลุ่มและการตอบข้ อซักถามหน้ าชั้น
เรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัว และมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ ของวิ ชาชีพ และศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อประโยชน์ ในการพั ฒนาวิ ชาชี พ และสังคม โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม (ความ
รับผิดชอบหลัก)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกการเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้อ่ืนโดยใช้ รูปแบบของการสัมมนาและอภิปราย
กลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่การ
ฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการสัมมนาและกิจกรรมอภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยนให้ ผ้ ู เรียนได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ ท่ีส่งเสริมให้
ทํางานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของบุคคล
อื่น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะสัมมนาและอภิปรายกลุ่มโดยอาจารย์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมาย และนํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา (ความ
รับผิดชอบหลัก)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
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5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และอภิปรายผลร่วมกันในชั้น
เรียน
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินความสามารถในการค้ นคว้ าบทความวิจัยและบทความทางวิชาการผ่านเนื้อหาในรายงาน
สรุปความรู้และเนื้อหาที่นาํ เสนอหน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินคุณภาพของสื่อและรูปแบบในการนําเสนองานหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินคุณภาพของรายงานสรุปความรู้
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และผ่ า นการประเมิ น เพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ กายภาพบํา บั ดที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กการนําเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพการนําเสนอและชิ้นงานสรุปความรู้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

14.30 –
15.30
15.3016.30
16.3017.00
2

พฤ 24
ส.ค.60

13.30 –
15.30

1
1
1

4

พฤ 31
ส.ค.60
พฤ 7
ก.ย.60

13.30 –
16.30
13.30 –
14.30

2
1
3
1

14.30 –
16.30
5

6

พฤ 14
ก.ย.60

พฤ 21
ก.ย.60

13.30 –
15.30

2
2

หลักการอ่านและสรุปใจความ
สําคัญ รูปแบบ และประเภทของ
งานวิจัย
กิจกรรมกลุ่ม: ฝึ กอ่านสรุปใจความ
สําคัญของงานวิจัย และรูปแบบ
งานวิจัย

อ.วีรยา
อ.วีรยา / อ.กนกวรรณ
(ทอง)
อ.ณัฐกาญจน์
อ.ณัฐกาญจน์
อ.ณัฐกาญจน์ (head)/
อ. จิราภรณ์ (ผู้ช่วย)

สัมมนา I : กระบวนการ EBP1

อ.วีรยา / อ.กนกวรรณ
(ทอง)

หลักการอ่านวิธวี ิจัยและผล
การศึกษา

อ.ทิพวัลย์

กิจกรรมกลุ่ม: การอ่านวิธวี จิ ัยและ
ผลการศึกษา

อ.ทิพวัลย์ (head)
อ.กนกวรรณ (ผู้ช่วย)

การสืบค้ นข้ อมูล รูปแบบการเขียน
อ้ างอิงและบรรณานุกรม

อ.จิราภรณ์

กิจกรรมกลุ่ม: การตั้งคําถาม
Evidence-based practice

อ.วีรยา / อ.
กนกวรรณ (ทอง)

13.30 –
14.30

1

การจัดเก็บข้ อมูลด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

อ.นิธนิ ันท์ (head)
อ.ณัฐกาญจน์ (ผู้ช่วย)

7

13.30 –
16.30

8

พฤ 5
ต.ค.60

13.30 –
14.30
14.30 –
16.30
13.30–
14.30

2

SDL: สืบค้ นและจัดเก็บข้ อมูลด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมกลุ่ม: สืบค้ นข้ อมูลจาก
คําถามงานวิจยั และรูปแบบงานวิจัย

3
1
2
1

ห้องเรียน

อ.วีรยา

1

พฤ 28
ก.ย.60

พฤ 19
ต.ค.60

Introduction to evidence-based
practice concepts, process and
significance
การตั้งคําถาม Evidence-based
practice
กิจกรรมกลุ่ม: กระบวนการ EBP1
(คําถามเกี่ยวกับการรักษาทาง PT)

อาจารย์ผูส้ อน

15.30 –
16.30

14.30 –
16.30

9

หัวข้อ

ชี้แจงการเรียนการสอน

15.30 –
16.30
3

SDL

13.30 –
14.30

สอบ

1

พฤ 17
ส.ค.60

สัมมนา

วันที่

เวลา

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

กิจกรรมกลุ่ม: สืบค้ นข้ อมูลจาก
คําถามงานวิจยั และรูปแบบงานวิจัย

อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
(NC, VP, KT,YR,
NR*, TM, JW)
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
(NR*, NC, VP,
KT,YR, TM, JW)

สัมมนา II: คําถาม EBP และผล
การสืบค้ น

NR*, NC, KT, JW

สอบกลางภาค

อ.ณัฐกาญจน์ และ
อ. ยุภาภรณ์
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26ตค.60

14.30 –
2
16.30
วันหยุดราชการ

การประเมินคุณภาพงานวิจัยและ
สรุปข้ อมูลงานวิจัย

10

พฤ 2
พ.ย.60

13.30 –
16.30

11

พฤ 9
พ.ย.60

13.30 –
16.30

3

SDL: ประเมินคุณภาพงานวิจัย

12

พฤ 16
พ.ย.60

13.30 –
14.30

1

กิจกรรมกลุ่ม: การประเมินคุณภาพ
งานวิจัยและสรุปข้ อมูลงานวิจัย

14.30 –
16.30

2
1

13

พฤ 23
พ.ย.60

13.30 –
16.30

14

พฤ 30
พ.ย.60

13.30 –
16.30

15

พฤ14
ธ.ค.60

13.30 –
16.30

สัมมนา III: การประเมินคุณภาพ
งานวิจัย
2

3

3

16.30 17.30

1
9

รวม

กิจกรรมกลุ่ม: ประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

3

21

2

อ. วีรยา
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
(VP*, NC, KT, YR,
NR, TM, JW) เข้ า
15.00-16.30 น.
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
(VP*, NC, KT, YR,
NR, TM, JW) เข้ า
15.00-16.30 น.
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
(VP*, NC, KT, YR,
NR, TM, JW)
VP*, KT, NC, TM

อ.จิ ราภรณ์ (head)
และนิสติ ปริญญาโท
อ.ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม: การนําหลักฐานเชิง (VP*, NC, KT, YR,
ประจักษ์มาใช้ ในทางกายภาพบําบัด NR, TM, JW) เข้ า
15.00-16.30 น.
การนําหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
ในทางกายภาพบําบัด

สัมมนา IV: แนวทางปฏิบัติโดยอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์

JW*, KT, NR, TM

สอบปลายภาค

อ.ณัฐกาญจน์ และ
อ. ยุภาภรณ์

14

30

*ผู้จัดการสัมมนาของแต่ละหัวข้ อ เป็ นผู้จัดทําแผนการสัมมนา แบบประเมิน รวมถึงชี้แจงกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้ อง
*อาจารย์ท่ปี รึกษาประจํากลุ่มนับเป็ น head ทุกครั้งที่มกี จิ กรรมกลุ่มในชั้นเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

1

คุณธรรมจริยธรรม
1.5

2

ความรู้ 2.2 (2.4, 2.7)

วิธีการประเมิน

สัดส่วน
การ
สัปดาห์ทีป่ ระเมิน
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจ ความ
รับผิดชอบระหว่างการเรียนการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนระหว่างการ
ตลอดรายวิชา
สัมมนากลุ่ม
สัปดาห์ท่ี 9, 15
สอบทฤษฎี 2 ครั้ง
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ทักษะทางปัญญา 3.1 (3.2)

1, 2, 3, 4, 5, 7,
3
8, 10, 12, 13,
14, 15
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1, 2, 3, 4, 5, 7,
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
บุคคลและความรับผิดชอบ
4
อภิปรายระหว่างทํากิจกรรมกลุ่ม 8, 10, 12, 13,
4.2
14, 15
และในชั้นเรียน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1, 2, 3, 4, 5, 7,
ประเมินรูปแบบการนําเสนองานหน้ า
5
การสื่อสารและการใช้
8, 10, 12, 13,
ชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3
14, 15
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
ประเมินเนื้อหาในชิ้นงานและการ
นําเสนองานหน้ าชั้นเรียน

30%

15%

20%

3. สัดส่วนการประเมินรายหัวข้อ
1. การประเมินผลภาคทฤษฎีจากการประเมินผลระหว่างเรียนและการสอบบรรยาย 30%
1.1 หลัก Evidence-based practice
10%
1.2 การอ่านวิธวี ิจัยและผลการศึกษา
10%
1.3 การประเมินคุณภาพงานวิจัย
10%
2. สัมมนา 4 ครั้ง
55%
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น:
2.1 กระบวนการ EBP1 15%
2.1 คําถาม EBP และผลการสืบค้ น 10%
2.2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย 15%
2.3 แนวทางการรักษาทางกายภาพบําบัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 15%
3. ชิ้นงาน
10 %
3.1 สรุปข้ อมูลวิจัย
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
5%
รวม
100%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ตัดเกรดอิงเกณฑ์ มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
ระดับเกรด
80.0-100
A
4
75.0-79.9
B+
3.5
70.0-74.9
B
3
60.0-69.9
C+
2.5
50.0-59.9
C
2
45.0-49.9
D+
1.5
40.0-44.9
D
1
<39.9
E
0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- Straus, S.E., et al. (2011). Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach It.
Toronto: Churchill Livingstone Elsevier
- อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม เอกสารประกอบการสอน หัวข้ อ การอ่านวิธวี ิจัยและผลการศึกษา
- อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล เอกสารประกอบการสอน หัวข้ อ การประเมินคุณภาพงานวิจัย
2.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
- PEDro scale-11items
- http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปี การศึกษา 2559
ปัญหา อุปสรรคที่พบ และ
สิ่งที่ปรับปรุง
สิ่งที่ขอการ
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินการเรียน
สนับสนุนจากคณะ
การสอน
1. ปรั บรู ปแบบของการจั ดการเรี ยนการ - ปรับลดชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเอง ใน
สอนในหัวข้ อ สืบค้ นข้ อมูลจากคําถาม หัวข้ อ สืบค้ นข้ อมูลจากคําถามงานวิจัย
งานวิ จั ย เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ นิ สิ ต โดยมีอาจารย์ประจํากลุ่มดูแลในชั่วโมง
เรี ย นรู้ ด้ วยตนเองก่ อ นในช่ ว งต้ น กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ นิสิตทํางานเสร็จใน
ชั่วโมง และให้ อาจารย์ประจํากลุ่ มเข้ า ชั่วโมงเรียน และปรับรูปแบบการนําเสนอ
มาช่ ว ยในชั่ ว โมงสุ ด ท้ า ยของการทํา ให้ ง่ายขึ้น
- เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม การตั้งคําถาม
กิจกรรม
Evidence-based practice โดยมีอาจารย์
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ให้ คาํ ปรึกษาในชั้นเรียน เพื่อให้ ได้ คาํ ถาม
ที่เหมาะสม
- จัดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษาประจํากลุ่มให้
คําปรึกษาช่วงท้ ายชั่วโมงในกิจกรรมกลุ่ม
และชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเอง หัวข้ อ การ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยและการนํา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ ในทาง
กายภาพบําบัด เพื่อให้ นิสติ ได้ ทาํ งาน
กลุ่มร่วมกันก่อนในชั้นเรียน
2. ปรับลําดับการเรียน โดยให้ เรียนเรื่อง
การอ่านบทความวิจัยทั้งการอ่านสรุป
ใจความการอ่านวิธวี ิจัยและ
ผลการวิจัย ให้ เสร็จสิ้นก่อนการเรียน
เรื่องการสืบค้ นข้ อมูล
3. ให้ อาจารย์ประจํากลุ่มกระตุ้นนิสติ ให้ มี
การเสนอแนะความคิ ด เห็น มากขึ้ น
และเตือนนิสิตให้ ทราบถึงสัดส่วนของ
คะแนนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
และการสัมมนา

- ปรับลําดับการเรียนหัวข้ อการอ่าน
บทความวิจัย ก่อนหัวข้ อการสืบค้ นข้ อมูล
รูปแบบการเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม

-

- ชี้แจงการเรียนการสอนแก่นิสติ ในวัน
แรกของการเรียน และจัดประชุมผู้สอน
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านการประมวลผลการประเมินนิสิตเป็ นรายกลุ่มโดยอาจารย์
ในชั่วโมงการสัมมนา (หัวข้ อการประเมินสอดคล้ องกับทักษะที่เป็ นความรับผิดชอบของรายวิชานี้)
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติ ประเมินตนเอง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้ อเสนอแนะของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน
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