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โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Evidence-based Physical Therapy Practice” 
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ภาควิชากายภาพบ าบัด  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
   
2. ผู้รับผิดชอบ 
 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชากายภาพบ าบัด โทร. 0 5596 6503  

2.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชากายภาพบ าบัด โทร. 0 5596 6287 
2.3 ผู้ประสานงาน  รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบ าบัด ฝ่ายบริการวิชาการ โทร. 0 5596 6412 
2.4 ผูร้ายงานผล      นางสาวจันจิรา พุฒชาวนา โทร. 0 5596 6289 
 

 3. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชากายภาพบ าบัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ด าเนินการเปิดสอนในหลักสูตรกายภาพบ าบัด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ผลิตบัณฑิตกายภาพบ าบัดออกรับใช้สังคมมาจนถึงปัจจุบันน้ี เป็นจ านวน 10 รุ่น ในปัจจุบัน
การศึกษาต่อเน่ืองภายหลังจากการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจากองค์ความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันนักกายภาพบ าบัดจึงควรได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งนัก
กายภาพบ าบัดส่วนหน่ึงน้ัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัดของนิสิตกายภาพบ าบัด จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยให้แก่นิสิตได้ ท าให้ภาควิชากายภาพบ าบัดตระหนักและให้ความส าคัญกับ
งานด้านการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด จึงจัดให้มีโครงการอบรม
ทางวิชาการขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพศิษย์เก่า สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด ซ่ึงจะได้มีการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้
เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดโดยอ้างอิงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Physical Therapy Practice) ซ่ึง
จะท าให้นักกายภาพบ าบัดสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากงานวิจัยในการพิจารณา 
ตัดสินใจ ในการรักษาผู้ป่วย หรือส่งเสริมสุขภาพ นอกจากน้ีจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกปฏิบัติงานศิษย์เก่า และนักกายภาพบ าบัดที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแหล่งรับฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดโดยอ้างอิงถึงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based Physical Therapy Practice)  
 4.2 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านกายภาพบ าบัด ระหว่างศิษย์เก่า สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ผู้ ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด นิสิตบัณฑิตศึกษา                
นักกายภาพบ าบัดที่สนใจ และคณาจารย์กายภาพบ าบัด 
 
5.  เป้าหมายของโครงการ 
 5.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วย 
  - ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบ าบัด และนิสิตบัณฑิตศึกษา  
  - อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด  
  - นักกายภาพบ าบัดผู้สนใจ  
  - อาจารย์/บุคลากร  
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5.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 1) อบรมให้ความรู้ด้านการเลือกใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดโดยอ้างอิงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based Physical Therapy Practice) 

 2) สัมมนา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 
 

 6. ค่าลงทะเบียน 
 

ล าดับที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ค่าลงทะเบียน 

ช าระภายในวันที ่ 
7 กุมภาพันธ์ 2557 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระภายหลังวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2557 

1 เรื่อง Evidence-based Physical 
Therapy Practice 

2,000 บาท 2,500 บาท 

 
7. วิทยากร 
 7.1  ผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว 
 7.2  ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ 
 7.3  ดร.กภ.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 
 7.4 ผศ.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 
  
8. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ า
ภาควิชา เพื่อเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการจัดโครงการ 

         
 

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ า
ภาควิชา เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม 
และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

            

 
9.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6 - 7  มีนาคม  2557 
2) สถานที่จัดกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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10. การนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
 การเข้าฟังบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัติการ 1 ชั่วโมง นับเป็น 1 หน่วยคะแนน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบ าบัด อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบ าบัดได้
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 11.2 ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบ าบัด อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบ าบัด ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางในการเลือกใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
 11.3 คณาจารย์กายภาพบ าบัด ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบ าบัด อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก     
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับ
มากหรือ > 3.51 

จัดโครงการได้ตรง
ตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ 

จัดโครงการได้ตรง
ตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 


