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รายวิชา หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกระดู กและกล้ามเนื้ อและกระดูก
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ231 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้ อและกระดู ก
PX231 Physical Thereapy Assessment in Orthopedics conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
ผศ.ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
warink@swu.ac.th
ผูป้ ระสานงานรายวิชา (หลัก)
อ. วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th ผูป้ ระสานงานรายวิชา (รอง)
ผศ.ดร. กานดา ชัยภิญโญ
kanda@swu.ac.th
อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. ภัทริยา อินโท่โล่
patriyai@swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. อรวรรณ เยีย่ มพัฒพร
orawany@g.swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. ทศพล เจศรีชยั
tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผูส้ อน
อ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ
paka@swu.ac.th
อาจารย์ผูส้ อน
อ. นพ. คมสัน ปลั่งศิริ
อาจารย์พเิ ศษ (คณะแพทยศาสตร์)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
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6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
กบ 201 ระบบร่างกายมนุษย์ - วิชาระบบร่างกายมนุษย์-ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

ห้ องบรรยาย 302 ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์
ห้ องบรรยาย 220 ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
8.1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ จังหวัดนครนายก
8.2 โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
8.3 คลินิคกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ จังหวัดนครนายก
8.4 รพ.สต. บ้ านคลองใหญ่ จังหวัดนครนายก
8.5 โรงพยาบาล จปร. จังหวัดนครนายก

9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 มีนาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และลงมื อ ปฏิบั ติ และสามารถวิ เคราะห์ เกี่ ยวกั บ การตรวจ
ประเมินผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ อง
วัตถุประสงค์จาํ เพาะของรายวิชา
1.
สามารถอธิบายหลักการ และเหตุผลของการตรวจร่ างกายทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยทาง
ระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
2.
สามารถวางแผนการตรวจประเมิน และให้ เหตุผลของการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัด
ในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
3.
สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูก
และกล้ ามเนื้อ
4.
สามารถปฎิบัติการตรวจประเมิน แปรผล และวิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจร่ างกายทาง
กายภาพบําบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและหลักการประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังทําการรักษาทางกายภาพบําบัด ศึกษาการ
ตรวจร่ างกายทางกายภาพบําบัด ศึกษาการตรวจร่ างกายทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ ตลอดจนประเมิน
และแปลผลการตรวจร่างกายได้ ถูกต้ อง

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

16 ชม.

47 ชม.

15 ชม.

4 ชม.

3 . ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

๕. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
       

  



 







4 จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา ผ่าน
ระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชม./สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (สีเหลือง หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีวินั ยและความรั บ ผิด ชอบ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ การมีภ าวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่าง
เหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติงานและดํา เนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสังคมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผ้ ู บริ โ ภค สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริ การได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่ อปกป้ องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนบรรยายะ
ปฏิบัติงานในการตรวจร่างกายในผู้ป่วยจริง
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ยธรรมในการ
ดํา รงชี พ และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ และที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานในการตรวจร่างกายผู้ป่วยจริง
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ (สีเหลือง หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าหาความรู้ในสาขาวิชา และตระหนัก
ในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อสามารถบูรณาการและพั ฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย
การค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
3. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (สีเหลือง หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
รายวิชานี้ต้องการพั ฒนาให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาได้ ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นการคิด วิเคราะห์และนําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ โดย
ใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาการได้ อย่างสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษา และการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงวิชาการ
อย่างสร้ างสรรค์
3. มอบหมายงานที่มุ่งให้ นิ สิตได้ เรี ยนรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรื องานวิจัยต่ างๆ ในสาขาวิชากายภาพบําบั ด
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริ การทาง
กายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรั บ ผิดชอบต่ อหน้ าที่ ต่ อ สังคม รั บ ผิ ดชอบในการเรี ยนรู้ และพั ฒ นาตนเอง วิช าชี พ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบ
ของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้
ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของ
ตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
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3. จั ดให้ มีก ารมอบหมายงานรายบุ คคลเพื่ อให้ เกิดความรั บ ผิดชอบในการเรี ยนรู้และพั ฒ นา
ตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้
ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ปฏิบัติ

สัมมนา

ผู้สอน

สถานที� /
ห้องเรียน

ครั�งที�

บรรยาย

1. แผนการสอน
วันที�ทําการเรียน

TU

25/8/2015

8.30-10.30

2

Musculoskeletal Assessment

NP

ห้องบรรยาย

TU

11.30-12.30

1

ROM

WT

ห้องบรรยาย

F

8/9/2015
9/9/2015
11/9/2015

13.30-16.30

3

TU

15/9/2015

9.30-12.30

3

22/9/2015
29/9/2015

8.30-9.30
8.30-11.30
9.30-12.30

WT
KV
PI
KV
WT
WT
WT
KV
PI
KV

PI
OY
WT
OY

TU
TU

ขอข้อสอบ Lecture หัวข้อ MS assessment, ROM และ MMT (NP, WT)
ROM - UE (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
ROM - LE (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
ROM - UE (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
ROM - LE (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Manual muscle test
Analysis and report of assessment
Manual muscle test - UE (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Manual muscle test - LE (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
Manual muscle test - UE (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
Manual muscle test - LE (Gr1=No.1-25) **ประเมินในชั�นเรียน

WK

เจ้าหน้าที�

WT

KV

220

KC

CC

220

KC
WT
KV
PP
PI
NV
PI

CC
KV
OY
OY
TJ
OY
TJ

220
220
220
220
220
220
220

SDL: Lab Examination 1-2 (No.25-46 ROM-LE)
Face and TMJ Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Ankle & Foot Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
Hand Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Shoulder Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
ขอข้อสอบ Lecture หัวข้อ Cervical and lumbar spine, elbow, X-ray

KV
TJ
PP
PI
NV

OY
PI
OY
TJ
OY

220
220
220
220
220

SDL: Lab Examination 1-1 (No.47-50 ROM-LE) (No.1-36 MMT-LE)
Assessment of Cervical spine (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Assessment of Lumbar spine (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
Lecture Exam Assessment ครั�งที� 2 (Hip, knee, ankle)
Assessment of Lumbar spine (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Assessment of Cervical spine (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน

KV
WT
PI
WK
PI
WT
KV
WT
WK
PP

OY
KV

220
220

OY

220

เวลา

F

2/10/2015

13.30-16.30

F
TU

9/10/2015
20/10/2015

13.30-14.30
8.30-12.30

1
1
3
3
0.5
1

3

F
TU

20/10/2015
23/10/2015
27/10/2015

8.30-12.30

1

3

F
F

30/10/2015
30/10/2015

8.30-10.30
13.30-16.30

1

2

TU

3/11/2015

8.30-12.30

1

3

6/11/2015
6/11/2015

8.30-10.30
13.30-16.30

1

2

TU

10/11/2015

8.30-12.30

1

3

TU

11/11/2015
13/11/2015
17/11/2015

13.30-17.00
8.30-12.30

1

3

F
TU

20/11/2015
24/11/2015

13.30-14.30
8.30-12.30

F
F

27/11/2015 8.30-10.30
27/11/2015
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
1/12/2015
10.30-12.30
4/12/2015
10.30-12.30
4/12/2015
13.30-16.30

TU
F
F

TU

8/12/2015

F
F

18/12/2015
18/12/2015

8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-10.30
13.30-16.30

TU

22/12/2015

8.30-11.30

0.5
1

3

3

2
0.5
3

Lecture Exam Assessment ครั�งที� 1 (MS assessment, ROM, MMT)
Hip Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Knee Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
ขอข้อสอบ Lecture หัวข้อ Hip, knee, ankle (KC, WT, PP)
วันหยุดปิยะมหาราช
Knee Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Hip Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน

Lab Examination (No.37-50 MMT-LE)
Analysis and report of assessment
Analysis and report of assessment
Analysis and report of assessment
สําหรับ X-ray
นพ.คมสันต์
Lecture Exam Assessment ครั�งที� 3 (shoulder, face & TMJ, wrist&hand)
Clinical Reasoning & Decision Making
Clinical Reasoning & Decision Making
Clinical Reasoning & Decision Making
สํารองสําหรับ X-ray / SDL
SDL
สํารองสอบ (MMT and ROM-LE)
3 Lab Examination 1-1 (Gr1=No.1-24)
Lab Examination 1-1 (Gr1=No.1-24)

15

34

6

1.5

3 Lab Examination 1-2 (Gr2=No.25-50)
Lab Examination 1-2 (Gr2=No.25-50)
6
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Lab Examination 1-2 (ROM-LE: No 1-24 )
Ankle & Foot Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Face and TMJ Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
Shoulder Assessment (Gr1=No.1-24) **ประเมินในชั�นเรียน
Hand Assessment (Gr2=No.25-50) **ประเมินในชั�นเรียน
ขอข้อสอบ Lecture หัวข้อ Shoulder, face & TMJ, wrist&hand

4/11/2015
F
F

หัวข้อ

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

PI
PP
WT
PP

เจ้าหน้าที�
OY
KV

220
220
220
ห้องเรียน PBL
ห้องบรรยาย

CC
WK
WT

KV
WT
NV
WT
NV

ห้องเรียน PBL
ห้องบรรยาย
220
220
220
220
220
220

PI
PI
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ภาคบรรยาย

ทักษะความรู้

คะแนนสอบบรรยาย

2.2
ทักษะปัญญา

สัปดาห์ที่ประเมิน
09/10/15
20/11/15
04/12/15
11/12/15

สัดส่วนการประเมิน

18/12/15

5%

25%

คะแนนสอบบรรยาย

3.3
ภาคปฎิบตั ิ

คุณธรรมจริยธรรม
1.4, 1.5, 1.6

1. ประเมินผลจาก
การสอบปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม และการแสดง
ความคิดเห็น

22/12/15
และ
ภาคการศึกษาที่ 2

3. ประเมินผล
ระหว่างเรียน
1. ประเมินผลจาก
การปฏิบตั งิ านทาง
คลินิค
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างปฏิบตั งิ าน
3. ประเมินผล
ระหว่างเรียน
ทักษะความรู้
2.2

1. ประเมินผลจาก
การสอบปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม และการแสดง
ความคิดเห็น

18/12/15

27.5%

22/12/15
และ
ภาคการศึกษาที่ 2

3. ประเมินผล
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ระหว่างเรียน
ทักษะปัญญา
3.3

1. ประเมินผลจาก
การปฏิบตั งิ านทาง
คลินิค

18/12/15

2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างปฏิบตั งิ าน

และ

27.5%

22/12/15

ภาคการศึกษาที่ 2

3. ประเมินผล
ระหว่างเรียน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

1. ประเมินผลจาก
การสอบปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม และการแสดง
ความคิดเห็น

18/12/15

2.5%

22/12/15
และ
ภาคการศึกษาที่ 2

3. ประเมินผล
ระหว่างเรียน
1. ประเมินผลจาก
การปฏิบตั งิ านทาง
คลินิค

18/12/15

2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างปฏิบตั งิ าน

และ

2.5%

22/12/15

ภาคการศึกษาที่ 2

3. ประเมินผล
ระหว่างเรียน
สัมมนา

ทักษะความรู้
2.2

1. ประเมินผลจาก
การสัมมนาการคิด
วิเคราะห์แก้ ไขปัญหา
จากกรณีศึกษา และ
การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21/11/15

4%

4/12/15
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ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม การนําเสนองาน
ทักษะปัญญา
3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

1. ประเมินผลจาก
การสัมมนาการคิด
วิเคราะห์แก้ ไขปัญหา
จากกรณีศึกษา และ
การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม การนําเสนองาน

21/11/15

1. ประเมินผลจาก
การสัมมนาการคิด
วิเคราะห์แก้ ไขปัญหา
จากกรณีศึกษา และ
การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม การนําเสนองาน

21/11/15

4%

4/12/15

2%

4/12/15

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1.
การประเมินผลจากการสอบบบรรยาย
1.1 Musculoskeletal Assessment
1.2 Range of Motion
1.3 Manual Muscle Test
1.4 Shoulder and scapula Assessment
1.5 Elbow and wrist assessment
1.6 Hand assessment
1.7 Ankle and foot assessment
1.8 Hip assessment
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Knee assessment
Lumbar spine assessment
Cervical spine assessment
Face and TMJ assessment
X-ray in orthopedics patients
Analysis and report of the assessment

2.

การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ จากการประเมินผลระหว่างเรียนและการสอบปฏิบตั ิ
2.1 Range of Motion
2.2 Manual Muscle Test
2.3 Shoulder and scapula assessment
2.4 Elbow and wrist assessment
2.5 Hand assessment
2.6 Ankle and foot assessment
2.7 Hip assessment
2.8 Knee assessment
2.9 Lumbar spine assessment
2.10 Cervical spine assessment
2.11 Face and TMJ assessment

60%

3.
4.

การประเมินผลภาคปฏิบตั ิจากการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
สัมมนา 2 ครั้ง
รวม

5%
10%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
1. นิสิตต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. นิสิตต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60 ในแต่ละหัวข้ อ
3. นิสิตต้ องได้ คะแนนการสอบบรรยายร้ อยละ 50 ในแต่ละหัวข้ อ
4. นิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งโดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ
5. คะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมายเหตุ
เกณฑ์การให้ ระดับขั้น ตัดสินดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับขั้นระดับคะแนน
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
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ระดับเกรด
A
B+

ระดับเกรด
4
3.5
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70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

B
C+
C
D+
D
E

3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

1. Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment, 4th eds. F.A. Davis company.
Philadelphia. 2002.
2. Reider B. The orthopedic physical examination. W.B. company. Philadelphia,
1999.
3. Norkin C.C, White D.J. Measurement of joint motion: A quide to goniom
etry, Philadelphia. FA Davis company. 2nd edition, 1995.
4. Daniels L., Worthingham C. Muscl e testing: Technique of manua
examination. Philadelphia ,W.B. Saunde rs com pany. 1995.
5. Sullivan O. Physic al rehabilitati on assessment and treatment. F.A. Davis
company. 1994.
6. Richardson J.K. Igl arsh ZA Clinica l Orthopedic Physica l Therapy. W.B.
Saunders company. Philadelphia, 1994.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
o สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการเรียนบรรยาย ปฏิบัติในห้ องเรียน ปฏิบัติ
o ทางคลินิก และอภิปรายในชั่วโมงสัมมนา
o สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
o การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
o ประชุมทีมผู้สอนก่อน และหลังการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
o การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
o ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
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3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ช่วงสอบมีการสอบหลายวิชาส่งผลให้ อ่าน

ประชุมกลุ่มอาจารย์ผ้ สู อน และจัดตาราง

หนังสือไม่ทนั

สอบให้ มีการจัดสอบบ่อยขึ้น

สถานที่ฝึกงานบางที่ไม่เหมาะสมในการนํา

ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานวิชา

นิสติ ลงฝึ กปฏิบัตกิ าร เนื่องจากกรณีศกึ ษามี

คลินิกให้ ดาํ เนินการหาแหล่งฝึ กปฏิบัติการ

ความซับซ้ อน และอาจยากเกินกว่าระดับ

ทางคลินิกเพิ่ม

ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

ความสามารถของนิสติ

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
o จัดทําแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
o ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
วิธกี ารประเมินก่อนนํามาใช้ สอบจริง
o ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
o นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี ารสัมมนา
การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
o นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
o ประชุมทีมผู้สอนก่อน และหลังการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
o ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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