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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
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7.
8.
9.

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) กบ202ระบบรางกายมนุษย - ระบบประสาท
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วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
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กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 1

มคอ. 3
หมวดที่ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2

1. วัตถุประสงคของรายวิชา

เพื่อเรียนรูหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝกการตรวจประเมิน การแปลผล
การตรวจ สรุป และวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปญหาทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาทไดอยาง
เหมาะสม
วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีภาวะทางระบบประสาทและผลการตรวจ
พิเศษทางระบบประสาทได (2.1, 2,2, 2.3)
2. อธิบายผลการตรวจรางกายในผูปว ยที่มีภาวะทางระบบประสาทได (2.1, 2,2, 2.3)
3. แสดงการซักประวัติ และตรวจรางกายในผูปวยที่มีปญ
 หาทางระบบประสาทไดอยางเหมาะสม (2.1, 2,2,
2.3, 3.3)
4. สรุปปญหา และวิเคราะหปญ
 หาจากผลการตรวจรางกายในผูปวยทีม่ ีปญหาทางระบบประสาทไดอยาง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม (3.3, 4.2)
5. ตั้งสมมติฐานและคนควาหาความรูเพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและนําเสนอความคิดเห็นตอผูปวย
กรณีศึกษาไดอยางเหมาะสม ทั้งการพูด และการเขียน3.3) , 4.2, 5.3)

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อพัฒนารายวิชาตามขอเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสติ อาจารยผูสอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกอน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝกการตรวจประเมิน การแปลผลการ
ตรวจ สรุป และวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปญหาทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาทไดอยางเหมาะสม

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ตามความตองการของ
15ชม. /ภาคการศึกษา
นิสิตเฉพาะราย

ฝกปฏิบัต/ิ สัมมนา
ปฏิบัต3ิ 0ชม./
สัมมนา 15 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง
4 ชม.

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมที่ตองการ)
๕ .ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
๔.
การ
ความสัมพันธ
๖.ทักษะการ
๓.ทักษะทาง
๑.คุณธรรม
ระหวางบุคคล สื่อสาร
๒.ความรู
ปฏิบัติทาง
รายวิ
ปญญา
จริยธรรม
และการ
และความ
วิชาชีพ
ชา
ใช
รับผิดชอบ
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สารสนเท
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองสงเสริมใหนสิ ิตสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ไปพรอมกับวิทยาการที่ศึกษาไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอ สังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ดังตอไปนี้
1. ไมประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ และ
สามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
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มคอ. 3
3. เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. ไมประเมิน
5. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
3. สงเสริมใหผเู รียนมี ก ารวิ เ คราะหป ระเด็ น ป ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ และการปฏิ บั ติ ง านในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบตั ิในรายวิชา

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และศาสตรของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูเพื่อใชในการดูแลสุขภาพที่
นําไปสูสุขภาพที่ดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูที่เปนปจจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอืน่ ที่เกี่ยวของ
4. ไมประเมิน
5. ไมประเมิน
2.2 วิธีการสอน
จัดรูปแบบการเรียนรูศึกษาหลักการและฝกตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีภาวะทางระบบประสาท
รวมถึงศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาททั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อยางเปนระบบ ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝกปฏิบัติ รวมกับการ
สัมมนา การอภิปรายการคนควาการวิเคราะหรวมกับสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม
จัดใหมีการใชหัวขอปญหา กรณีศึกษา สถานการณจริง การสัมมนา โดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใชความรูในการ
ตรวจประเมินผูปวยจริง และการสัมมนาในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญาเพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิชาชีพ
ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และ
เรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1 สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
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2 ไมประเมิน
3 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ผลลัพธที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
4 สามารถประยุกตใช และบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหผูเรียนสนใจที่จะทําการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2. การจัดสัมมนาโดยใหนิสิตไดนําเสนอผลการศึกษาดวยตนเองจากนอกชั้นเรียนความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
3. การทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายโดยมุ ง เน น การเรี ย นรู แ ละค น คว า หรื อ นํ า เสนองานที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. การคนควากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผูปวย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให
เกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล
1 .ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบการวิเคราะหวิจารณประเมินจากการนําเสนอผล
การคนควาในรายวิชา
2 .ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ขป ญ หาโดยการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธอยางสรางสรรคกับทุกฝายที่เกีย่ วของเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกันได ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ นาที่ และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในศาสตรของวิชาชีพ และศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรูด านความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1 ไมประเมิน
2 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม
3 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกร
4.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรูที่เนนการมีปฏิสัมพันธกับ ผูรวมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ โดยใชรูปแบบ
ของการฝกปฏิบัติ และการสัมมนากลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและ
ผูสอน อันจะนําไปสู การฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
2. จัดการฝกปฏิบัติการ และการสัมมนาใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนและพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมกิจกรรมโดยอาจารย
2. ประเมินจากผลงานของกลุมที่ไดรบั มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข อมู ล ประมวลผล แปลความหมาย และนํา เสนอข อมู ล สารสนเทศอยา งสม่ํา เสมอ สามารถสื่ อ สารได อย า งมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1 ไมประเมิน
2 ไมประเมิน
3 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอ
ที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองผาน Websiteหนังสือและอภิปรายผลรวมกันในชั้นเรียน
2. มอบหมายงานใหนิสติ ทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหาและเลือกใชขอมูล อางอิงไดถูกตอง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยใหนิสิตไดใชทักษะการสื่อสารได
อยางเหมาะสม
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และผานการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถใหบริการกับผูรับบริการไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน บําบัด รักษา
ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด
2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใชความรู ความ
เขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3 มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยางเหมาะสม
4 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย
6.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาระหวางฝกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน รักษา ฟนฟู และ
สงเสริมสุขภาพ แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย
2. สอดแทรกเนื้อหาการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก
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3. สอดแทรกเนื้อหาการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกที่มีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ
4. สอดแทรกเนื้อหาปฏิบัติการเปนกรณีศึกษาเพื่อใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา รวมกับ
การใชเหตุผลทางคลินิกและการคนควาแหลงอางอิงไดอยางเหมาะสม
5. สอดแทรกคุ ณธรรม จริยธรรม สิ ทธิ ผูปว ยและเคารพในศั กดิ์ศ รีค วามเป นมนุ ษย จรรยาบรรณแหง วิช าชี พ
กายภาพบําบัด ในชวงการฝกปฏิบัติการ
6. สอดแทรกเนื้อหาฝกปฏิบัติการเปนกลุมใหนิสิตรูจักหนาที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝกปฏิบัติการ และการมีสวนรวมอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินทักษะการฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหาและ การแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกและ
การอางอิง
3. ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหา รวมกับการใช
เหตุผลที่มีการอางอิงไดถูกตองเหมาะสม
5. ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธที่
ดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

อ.8 มค.
2562

เวลา

ปฏิบัติ
สัมมนา
SDL
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

วันที่

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ .....2... ปการศึกษา ....2..... / ..2561.....
รหัสวิชา 241 ชื่อวิชาหลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
(Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions)
บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน

8.30-9.00 0.5

9.00-9.30 0.5

9.3010.30
10.3011.30

1

1
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หัวขอ
Principle
assessment in
neurological
condition
Subjective
examination in
neurological
condition
Subjective
examination in
neurological
condition
การอานflimผูปวย
ทางระบบประสาท

อาจารย

สถานที่ /
หองเรียน

ทิพวัลย

220,221

ทิพวัลย

220,221

ทิพวัลย

ยุภาภรณ

นิธินันท

นิธินันท

220,221

220,221

หนา 8

สื่อการ
สอน
Compute
r, LCD,
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน,
เตียงสูง,
เตียงเตีย้ ,
เตียงปรับ
ระดับ,
film Xrays, คอน
ยาง, สําลี,
ไมจิ้มฟน,
Step,
walker,

มคอ. 3
11.3012.30

2

1

อ.15 มค.
8.30-9.00 0.5
2562

9.0010.30

10.3011.00

1.
5

0.5

11.0012.30
3

อ.22 มค.
8.30-9.30
2562

1.
5
1
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การอานflimผูปวย
ทางระบบประสาท
Observation and
sensory testing in
neurological
assessment in
neurological
patient
Observation and
sensory testing in
neurological
assessment in
neurological
patient
DTR, m.tone,
m.length, ROM
assessment in
neurological
patient
DTR, m.tone,
m.length, ROM
assessment in
neurological
patient
Function & motor
assessment in

นิธินันท

ยุภาภรณ

ทิพวัลย

220,221

วันวิสาข

วันวิสาข

220,221

ยุภาภรณ

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

วันวิสาข

วันวิสาข

220,221

220,221

ยุภาภรณ

รัมภา

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

220,221

220,221
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ไมเทา,
สายวัด,
หมอน,
ผาขนหนู,

มคอ. 3

9.3012.30

4

อ.29 มค.
2562

8.3010.30

3

2

10.3012.30
5

อ.5 กพ.
2562

8.30-9.30
9.3012.30

6

อ.12 กพ.
2562

8.3010.30

2

1
3

2
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neurological
patient
Function & motor
assessment in
neurological
patient
Posture and
balance
assessment and
diagnosis
Posture and
balance
assessment and
diagnosis
Gait assessment
in neurological
patient
Gait assessment
in neurological
patient
Midterm
examination
หัวขอที่1-4 (ยกเวน
principle), ดู VDO
gait

รัมภา

ยุภาภรณ

นิธินันท

วีรยา

วันวิสาข

วันวิสาข

220,221

220,221

จิราภรณ

ทิพวัลย

สายธิดา

ณัฐ
กาญจน

220,221

220,221

สายธิดา

พีรยา

วีรยา

พีรยา

หนา 10

วีรยา

220,221

301,302

มคอ. 3

7

อ.26 กพ
2562

10.3012.30

2

8.3010.30

2

10.3012.30

8

อ.5 มีค.
2562

8.30-9.30

9.3012.30
9

อ.12 มีค.
2562

8.3010.30

2

1

3

2
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การเรียงลําดับปญหา
และ การวิเคราะห
สาเหตุปญหาการ
เขียนรายงาน
progression note,
short, long term
goal
Vestibular
assessment and
diagnosis
Vestibular
assessment and
diagnosis
History taking &
physical
examination in
neurological
patient (ใหม)
History taking &
physical
examination in
neurological
patient (ใหม)
Final examination
หัวขอที่ 5, 6, 7, 8

จิราภรณ

220,221

วันวิสาข

220,221

วันวิสาข

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

ณัฐ
กาญจน

จิราภรณ

ยุภาภรณ

220,221

220,221

ณัฐ
กาญจน

พีรยา

วีรยา

พีรยา

หนา 11

วีรยา

220,221

301,302

มคอ. 3

10.3012.30

10

อ.19 มีค.
8.30-9.30
2562

2

1

9.3012.30

11

อ.26 มีค.
8.30-9.30
2562

9.3012.30

3

1

3
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การเรียงลําดับปญหา
และ การวิเคราะห
สาเหตุปญหาการ
เขียนรายงาน
progression note,
short, long term
goal
Problem
identification in
neurological
patient (ผูปวยจริง)
ครั้งที่ 1
Problem
identification in
neurological
patient (ผูปวยจริง)
ครั้งที่ 1
Problem
identification in
neurological
patient (ผูปวยจริง)
ครั้งที่ 2
Problem
identification in
neurological
patient (ผูปวยจริง)
ครั้งที่ 2

จิราภรณ

พีรยา

รัตติยา

รัตติยา

220,221

308

ยุภาภรณ

รัตติยา

รัตติยา

วีรยา

308

308

วีรยา

หนา 12

308

มคอ. 3

12

อ.2 เมย.
2562

8.30-9.30

1

9.3012.30

3

13

อ.9 เมย.
2562

8.3012.30

4

14

อ.23 เมย.
2562

8.3012.30

4

15

อ.30 เม.ย.
2562

8.3012.30

4

16

อ.7 พค.
2562

8.3010.30

10.3012.30

2

2
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PBL ครั้งที่ 1 (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
PBL ครั้งที่ 1 (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
PBL ครั้งที่ 2 (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
Case Present and
discussion I (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
Case Present and
discussion II (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
Function & motor
assessment in
neurological
patient (ประเมินใน
ชั้นเรียน)
History taking &
physical
examination in
neurological

วันวิสาข

220, 221

วันวิสาข

ทิพวัลย

พีรยา

จิราภรณ

ณัฐ
กาญจน

220,221

วันวิสาข

ทิพวัลย

พีรยา

จิราภรณ

ณัฐ
กาญจน

220, 221

วันวิสาข

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

พีรยา

จิราภรณ

วันวิสาข

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

จิราภรณ

สายธิดา

นิธินันท

วันวิสาข

ทิพวัลย

ณัฐ
กาญจน

หนา 13

220, 221

220, 221

รัตติยา

ยุภาภรณ

220, 221

รัตติยา

ยุภาภรณ

220, 221

มคอ. 3
patient (ประเมินใน
ชั้นเรียน)
17

อ.14 พค.
2562

8.3012.30

รวมชั่วโมงเรียน - สอน

4 Lab examination

15

3
0

1
5

0

4

จิราภรณ

สายธิดา

วันวิสาข

ทิพวัลย

จิราภรณ

สายธิดา

นิธินันท
ณัฐ
กาญจน
นิธินันท

รัตติยา

ยุภาภรณ

220, 221

4 68.0
จํานวนนิสิต:อาจารย = 1:14 (เฉพาะหัวขอที่พิจารณาแลววาตองใช Manual
skills)

หมายเหตุ คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสม่ําเสมอ คือ หลังการสอบและการสัมมนา (PBL)
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หนา 14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
(1.2, 1.3)

− พฤติกรรมการทํางานกลุม PBL ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 12-15
และ case presentation
− พฤติกรรมการเขาเรียนครบ ตรง
ตอเวลา

5%

1, 2

ความรู
2.1, 2.2, 2.3

−
−
−
−
−
−

40%

1, 2

ทักษะทางปญญา
3.1, 3.3, 3.4

−
−
−
−
−

ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2, 4.3, 4.4

−
−
−
−
−

2

2

ตลอดภาคการศึกษา
สอบทฤษฎี
สัปดาหที่ 6, 9
สอบปฏิบัติ
สัปดาหที่ 12-15
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
สัปดาหที่ 16, 17
Problem based learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
ตลอดภาคการศึกษา
สอบทฤษฎี
สัปดาหที่ 6, 9
สอบปฏิบัติ
สัปดาหที่ 12-15
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
สัปดาหที่ 16, 17
Problem based learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สัปดาหที่ 12-15
สอบปฏิบัติ
สัปดาหที่ 16, 17
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
Problem based Learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สัปดาหที่ 12-15
Problem based Learning
Case Present and Discussion

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
−
การสื่อสาร และการใช
−
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
2

การประเมินผลการเรียน :
1. การประเมินภาคทฤษฎี (คิดเปน 50 คะแนน)
1.1 สอบทฤษฎีครั้งที่ 1 (32.5 คะแนน)
-Subjective examination in neurological condition
-การอาน film ผูปวยทางระบบประสาท
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-

35%

10%

10%

-

2.5คะแนน
5คะแนน

หนา 15

มคอ. 3
-Observation and sensory testing in neurological assessment in neurological patient 2.5คะแนน
-DTR, muscle tone, muscle length, ROM assessment in neurological patient
2.5คะแนน
-Function & motor assessment in neurological patient
5 คะแนน
-Posture and balance assessment
10 คะแนน
-สอบดู VDO gait
5 คะแนน
1.2 สอบทฤษฎีครั้งที่ 2 (30 คะแนน)
-Gait assessment in neurological patient
5 คะแนน
-การเรียงลําดับปญหา และ การวิเคราะหสาเหตุปญหา การเขียนรายงาน progression note, short, long
term goal
10 คะแนน
- Vestibular assessment and diagnosis
10 คะแนน
- History taking & physical examination in neurological patient
5 คะแนน
2. การประเมินภาคปฏิบตั ิ
(คิดเปน 50 คะแนน)
2.1 ประเมินการปฏิบัติ (30 คะแนน)
-ซักประวัติ
-ตรวจรางกาย
2.2 ประเมิน Problem based learning (25 คะแนน)
-คะแนนมีสวนรวม PBL
-คะแนนการนําเสนอผูปวยกรณีศกึ ษา
-คะแนนสงงาน PBL
รวมทฤษฎี และปฏิบัติ 100 คะแนน
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10 คะแนน
20 คะแนน
10คะแนน
5คะแนน
10 คะแนน

หนา 16

มคอ. 3
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ
นิสิตตองเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิส์ อบ โดยตองสอบไดคะแนนภาคทฤษฎีรอยละ 50 และ
ภาคปฏิบตั ิรอยละ 60 และไดคะแนนรวมเปนเกรด C จึงจะถือวาสอบผาน
เกรด
คะแนน
A
100 – 80.0
B+
79.9 - 75.0
B
74.9 - 70.0
C+
65 – 69.9
C
55 - 64.9
D+
50 - 54.9
D
45 – 49.9
E
0 – 44.9

1. ตําราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

− O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical rehabilitation. Philadelphia: F.A. Davis company, 2007
− O’Sullivan SB. Physical rehabilitation assessment and treatment. F.A. Davis company.
1994.
− Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: theory and practical applications.
Baltimore: Wiliams&Wilkins, 1995
− Shumway-Cook A, Wollacott M. Motor control: theory and practical applications. 4th ed.
Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
− Guccione A. (1995) Functional assessment. In: Sullivan S, Schmitz T editors. Physical
rehabilitation assessment and treatment. 3rd ed. Philadelphia: F.A.Davis Company. p.193208.

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- สังเกตความมีระเบียบวินัยในการเขาชั้นเรียนกลยุทธการประเมินการสอน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
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- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูร วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
- การประเมินผลการเรียนของรายวิชา

3. การปรับปรุงการสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
ตองการเอกสารประกอบการสอน
ลวงหนา 1 สัปดาห

การดําเนินการปรับปรุง
ผูประสานงานรายวิชา แจงใหอาจารย
ผูสอนสงเอกสารประกอบการสอนให
นิสิตลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห

ความตองการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชาคณะ/
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-

จัดทําแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนําเสนอตออาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
- สงแบบประเมินสอบ/สัมมนาใหอาจารยผูรวมสอนพิจารณาวัตถุประสงค และวิธีการประเมินกอน
นํามาใชสอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการใหนิสิตแสดงวิธีการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา ภายหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตและอาจารยผูรวมสอนพรอมขอเสนอแนะแกไขมานําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําขอมูลไปปรับปรุงรายวิชาตอไป
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