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มคอ3
รายละเอียดของรายวิชากบ 331 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 331 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
PX331 Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (2-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
orapink@g.swu.ac.th
อาจารย์ อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
ผศ.นพ. ยิ่งยง ต่ออุดม
คณะแพทยศาสตร์ มศว
ผศ. ดร.นิตยาวิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th
ผศ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ
pakaphu@gmail.com
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทริยา อินทร์โท่โล่
pattariya@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทศพล เจศรีชัย
tossaphon@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูร่วมสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ตลอดปี การศึกษา ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –มีกบ 231 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 พฤษภาคม 2561 (ประชุมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด)
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ
- อธิบายพยาธิสภาพ กลไกการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงของการบาดเจ็บเนื้อเยื่อ กระดูกหัก ข้ อ
ต่อเคลื่อนหรือหลุด ภาวการณ์สญ
ู เสียแขน ขา การรักษาทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (2.2, 2.3, 5.3)
- สามารถตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบําบัด และการตัดสินใจทางคลินิก สําหรับ
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อได้ ถูกต้ อง (3.1,3.3, 3.4)
- สามารถ วางแผนการรักษา และทําการรักษาทางกายภาพบําบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื้อได้ ถูกต้ องตามสาเหตุและลําดับความสําคัญของปัญหา (3.1,3.3, 3.4)
- สามารถแนะนําการส่งเสริมสุขภาพป้ องกันและฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบ
กล้ ามเนื้อและกระดูกได้ ถูกต้ อง (3.1,3.3, 3.4, 4.1, 4.2,5.3)
- มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง สามารถ ปฏิบัติตาม รู้ข้อควรปฏิบัติ ข้ อห้ ามและข้ อ
ควรระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อได้ ถูกต้ อง (1.4, 3.1, 4.1,
4.2, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงให้ สอดคล้ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่สภากายภาพบําบัดกําหนด และ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยพิจารณาร่วมกับความเห็นที่นิสิตประเมินใน
รายละเอียดดังนี้
1. ชี้แจงกําหนดการของการจัดการเรียนการสอน แนะนําวิธกี ารเรียนรู้ การประเมินก่อนเรียน
รายวิชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การ
คิด และการตั ดสิน ใจทางคลิ นิ ก การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ยทางกายภาพบํา บั ด วางแผนการรั ก ษา รั ก ษา
ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน และฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อ และกระดูก

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิการ /PBL /สัมมนา
ปฏิบัติการ/PBLสัมมนา/
อภิปราย รวม
90 ชม./ภาคการศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
20 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล

- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
เข้ าใจวิชา และนิสติ สามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
ไม่น้อยกว่า 1ชม./สัปดาห์

5. ทักษะ
การ
4.
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
ระหว่าง
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
การ
การปฏิบตั ิ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
สื่อสาร
บุคคลและ
ทางวิชาชีพ
และการใช้
ความ
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชี พ
กายภาพบําบัด
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ยธรรมในการดํา รง
ชี พ และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2.ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ
ค้ นคว้ าการวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
3. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ อง
ในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํา เสนอรายงานที่เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. สัมมนากรณีศึกษา เพื่อนําความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด การใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) สําหรับการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยอ้ างอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
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3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้ เหตุผลทาง
คลินิก อ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องในการสัมมนาหรือ
การอภิปราย
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
(ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอน หรือผู้รับบริการ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website สื่อการสอน และ e-book
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสติ สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
บําบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูใช้ บริการตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
(ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ กายภาพบําบั ด อย่ า งเป็ นองค์ร วม โดยประยุ กต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
(ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบําบัดในการดู แลสุขภาพของประชาชนได้ อย่ า ง
เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
(ความรับผิดชอบรอง)
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6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติทางคลิ นิ กที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วิ นิจ ฉัย แก่ผ้ ู รั บบริ ก าร ด้ วยคุณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขี ยนรายงานและการนํา เสนอที่แ สดงถึ ง ความสามารถในการวิ เคราะห์ ปัญ หาและ
วางแผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
3. จั ดกิจ กรรมให้ นิสิตมี โอกาสแสดงความสามารถในการสื่อ สารความรู้ ด้ านกายภาพบํา บั ด
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
4. มอบหมายโจทย์ปั ญ หากรณี ศึ กษาเพื่ อให้ แสดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ
ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
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สอบบรรยาย

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบัติ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
อาจารย์ผ้ สู อน
หัวข้ อ

1

2

3

4

5

สื่อการสอน

ภาคเรียนที่ 1 (2 ก.ค.- 16 พ.ย. 61)
1

อ. 3 กค 61

13.30-15.30

2

15.30-16.30
2

3

4

ศ. 6 ก.ค.61

PT management of soft tissue injury
1

ทศพล

13.30-15.30

2

Introduction เตรียม PBL case study และ clinical
reasoning
PT management of nerve injury

15.30-16.30

1

Screening for referral in physical therapy

ภัทริยา

อรพินท์

ชัชฎา

อ. 10 กค 61

13.30-15.30

ศ. 13 ก.ค.61

13.30-15.30

2

Joint diseases and PT management of joint problems

กสิมา

15.30-17.30

2

PT management of osteoporosis

กสิมา

อ. 17 กค 61

คืน กบ 341

8.30-12.30

ใช้ slot ของ กบ 341

8.30-9.30

1

Management of soft tissue injury

9.30-10.30

1

Principle of fracture management
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ผศ.นพ.
ยิ่งยง
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สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์,
เอกสารการสอน
โครงกระดูก
ร่างกายมนุษย์
และข้ อต่อจําลอง

4

5
6

อ. 17 กค 61

9

สอบบรรยาย

อาจารย์ผ้ สู อน
1

Fracture of upper and lower limb /spine

13.30-15.30

คืน กบ 341

2

13.30-15.30

2

SDL: เตรียม PBL1 นิสติ ID 1-62

กสิมา

1

อ. 24 ก.ค.61

15.30-16.30
13.30-15.30 2

SDL
PT management of fracture and dislocation

นิตยา

PT management of fracture and dislocation

นิตยา

1

ศ. 27 ก.ค.61

หยุดวันอาสาฬหบูชา

อ. 31 ก.ค.61

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ศ. 3 ส.ค.61

13.30-14.30

อ. 7 ส.ค.61
ศ. 10 ส.ค.61

1
1

Lecture exam 1

อรพินท์

Management of joint dislocation

นิตยา
อรวรรณ

13.30-15.30

2

SDL: เตรียม PBL 2 นิสติ ID 1-62

15.30-16.30

1

SDL

13.30-15.30 2

PT management of Myofascial pain

15.30-16.30

SDL
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ยิ่งยง

ศ. 20 ก.ค.61

14.30-16.30 1
8

หัวข้ อ

10.30-12.30 2

15.30-16.30

7

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบัติ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

มคอ. 3

ทศพล

หน้า 10

อรพินท์

ภัทริยา

สื่อการสอน
4

5
สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์,
เอกสารการสอน
, โครงกระดูก
ร่างกายมนุษย์
และข้ อต่อจําลอง

10

อ. 14 ส.ค.61

13.30-15.30

2

ศ. 17 ส.ค.61

13.30-15.30

อาจารย์ผ้ สู อน
1

PT management of tendon transfer and reconstruction

15.30-16.30
11

หัวข้ อ

สอบบรรยาย

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบัติ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

มคอ. 3

2

3

นิตยา

SDL
2

PT management of spinal problems

15.30-16.30

วาสนา

SDL

12

อ. 21 ส.ค.61

13.30-16.30

3

13

ศ. 24 ส.ค.61

13.30-16.30

3

14

อ. 28 ส.ค.61

13.30-14.30

1

14.30-16.30

PBL2: Arm, forearm, wrist and hand problems
(นิสติ 31 คน)
PBL2: Arm, forearm, wrist and hand problems
(นิสติ 31 คน)
Lecture exam 2

อรวรรณ

ภัทริยา

อรวรรณ

ภัทริยา

อรพินท์

SDL

15

ศ. 31 ส.ค.61

13.30-16.30

3

PBL2: Shoulder problems

(นิสติ 31 คน)

กสิมา

อรพินท์

16

อ. 4 ก.ย.61

13.30-16.30

3

PBL1: Shoulder problems

(นิสติ 31 คน)

กสิมา

นิตยา

17

ศ. 7 ก.ย.61

14.30-15.30

2

SDL: เตรียม PBL3 นิสติ ID 1-62

วาสนา

ภัทริยา

15.30-16.30

1

SDL

18

อ.11 ก.ย.61

13.30-16.30

3

สัมมนา 1: clinical reasoning

(นิสติ ID 48-62)

อรวรรณ

ภัทริยา

19

ศ. 14 ก.ย.61

13.30-16.30

3

สัมมนา 2: clinical reasoning

(นิสติ ID 32-47)

กนกวรรณ

ทศพล
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สื่อการสอน
4

5
สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน, โครง
กระดูกร่างกาย
มนุษย์และข้ อ
ต่อจําลอง

หัวข้ อ

สอบบรรยาย

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบัติ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

มคอ. 3
อาจารย์ผ้ สู อน
1

2

3

20

อ.18 ก.ย.61

13.30-16.30

3

PBL3: Spinal problems I and II

(นิสติ 31 คน)

วาสนา

ภัทริยา

21

ศ. 21 ก.ย.61

13.30-16.30

3

PBL3: Spinal problems I and II (นิสติ 31 คน)

วาสนา

ภัทริยา

22

อ.25 ก.ย.61

13.30-15.30

2

Amputation and arthroplasty

ผกาภรณ์

15.30-16.30

1

PT management of Amputation and joint replacement

ผกาภรณ์
วาสนา

ภัทริยา

ชัชฎา

อรวรรณ

23

ศ. 28 ก.ย.61

13.30-16.30

24

อ.2 ต.ค.61

13.30-15.30

2

สัมมนา 3: clinical reasoning and decision making
(นิสติ ID 16-31)
SDL: เตรียม PBL4 นิสติ ID 1-62

15.30-16.30

1

SDL

25

ศ. 5 ต.ค.61

13.30-15.00

3

2

Prosthetic, Orthotic and splint

15.00-16.30
26

อ.9 ต.ค.61

13.30-16.30

27

ศ. 12 ต.ค.61

13.30-16.30

28

อ.16 ต.ค.61

13.30-16.30

29

ศ. 19 ต.ค.61

13.30-16.30

ศ. 26 ต.ค.61

5
สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน, โครง
กระดูกร่างกาย
มนุษย์และข้ อ
ต่อจําลอง

ผกาภรณ์

3

Prosthetic, Orthotic and splint

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ชัชฎา

อรพินท์

3

สัมมนา 4: clinical reasoning and decision making
(นิสติ ID 1-15)
PBL4: Knee problems (นิสติ 31 คน)

ชัชฎา

อรวรรณ

3

PBL4: Knee problems (นิสติ 31 คน)

ชัชฎา

อรวรรณ

3

วันปิ ยมหาราช
13.30-14.30
14.30-16.30

4

SDL

อ.23 ต.ค.61
30

สื่อการสอน

1
2
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Lecture exam 3

อรพินท์

PT management of repetitive trauma

ผกาภรณ์
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อรพินท์

ยุภาภรณ์

31

อ.30 ต.ค.61

13.30-15.30

2

15.30-16.30

หัวข้ อ

สอบบรรยาย

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบัติ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

มคอ. 3
อาจารย์ผ้ สู อน
1
PT management of repetitive trauma
1

2

3

ผกาภรณ์

ทศพล

ผกาภรณ์

ทศพล

สื่อการสอน
4

5

SDL
ภาคเรียนที่ 2/2560 (4 ก.พ. - 21 พ.ค. 62)

32
33

จ. 4 ก.พ.62
จ. 11 ก.พ.62

13.30-15.30

2

SDL: เตรียม PBL5 นิสติ ID 1-62

15.30-16.30

1

SDL

13.30-15.00

2

Bandaging and Taping

15.00-16.30

ผกาภรณ์

SDL

34

จ. 18 ก.พ.62

13.30-16.30

3

35

จ. 25 ก.พ.62

13.30-16.30

3

สัมมนา PBL5.1 :repetitive trauma

36

จ. 4 มี.ค.62

13.30-16.30

3

สัมมนา PBL5.2 :repetitive trauma

37

จ. 11 มี.ค.62

13.30-16.30

3

38

จ. 18 มี.ค.62

13.30-16.30

3
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Bandaging 1

ผกาภรณ์

KE

ผกาภรณ์

ทศพล

ผกาภรณ์

ทศพล

Taping 1

ผกาภรณ์

Taping 2

ทศพล

(นิสติ 31 คน)
(นิสติ 31 คน)
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อรวรรณ

ทศพล

อรพินท์

กสิมา

อรวรรณ

ทศพล

อรพินท์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กสิมา

อรพินท์

สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน, โครง
กระดูกร่างกาย
มนุษย์และข้ อ
ต่อจําลอง

39

จ. 25 มี.ค.62

8.30-9.30

1

9.30-11.30

3

13.30-16.30
40
41

จ. 1 เม.ย.62

หัวข้ อ

สอบบรรยาย

PBL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

ครั้ง
ที่

บรรยาย

มคอ. 3
อาจารย์ผ้ สู อน
1

2

3

Lecture exam 4 (ใช้ slot กบ 341)

อรพินท์

Bandaging and Taping 1: case study

ผกาภรณ์

กสิมา

ผกาภรณ์

อรพินท์

Bandaging and Taping 2: case study

ผกาภรณ์

กสิมา

13.30-15.30

2

SDL: เตรียม PBL6 นิสติ ID 1-62

15.30-16.30

1

SDL

13.30-16.30

SDL

จ. 15 เม.ย.62

13.30-16.30

หยุดวันสงกรานต์

42

จ. 22 เม.ย.62

13.30-16.30

43

จ. 29 เม.ย.62

13.30-16.30

3

สัมมนา PBL6.1 :Ankle and foot problems (นิสติ 31 คน)

ผกาภรณ์

อรพินท์

44

จ 6 พ.ค. 62

13.30-16.30

3

สัมมนา PBL6.1 :Ankle and foot problems (นิสติ 31 คน)

ผกาภรณ์

อรพินท์

3

จ 13 พ.ค. 62

หยุดวันพืชมงคล

จ 20 พ.ค. 62

หยุดวันวิสาขบูชา
124 ชม.

4
อรพินท์

คืน กบ 341

จ. 8 เม.ย.62

รวม

สื่อการสอน

30

18 16 56 4
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อรพินท์

5
สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน,
โครงกระดูก
ร่างกายมนุษย์
และข้ อต่อ
จําลอง

มคอ. 3

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การพิจารณาตัดเกรด :
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60
และภาคทฤษฏีร้อยละ 50 และต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน
การประเมินผลการเรียน :
1.
ภาคทฤษฎี
50 %
1.1 การสอบทฤษฎีครั้งที่ 1-3
45%
- Management of soft tissue injury
- Principle of fracture management
- Fracture of upper/ lower limb and spine
- PT management of soft tissue injury
- PT management of tendon transfer and reconstruction
- PT management of nerve injury
- Joint diseases and PT management in joint problems
- PT management of osteoporosis
- Amputation and arthroplasty
- PT management of Amputation and joint replacement
- Management of joint dislocation
- PT management of fracture and dislocation
- PT management of spinal problems
- PT management of Myofascial pain
- Prosthetic, Orthotic and splint
1.2. การสอบทฤษฎีครั้งที่ 4
5%
- Bandaging and Taping
- PT management of repetitive injury
2. ภาคปฏิบตั ิ
50 %
2.1 การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1
2.2 การสัมมนากรณีศึกษา PBL (15%+8%)
2.3 การสอบปฏิบัติ Taping & bandaging (2%+2%)
2.4 การเข้ าร่วมเรียน ปฎิบัติการและสัมมนา (8%+3%)
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12 %
23%
4%
11 %
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มคอ. 3

กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ความรู้
2.2, 2.3

สอบทฤษฏี

ปัญญา
3.1,3.3,3.4
(4.1,4.2,5.3)
ปัญญา
3.1,3.3,3.4
(4.1,4.2,5.3)
คุณธรรมจริยธรรม
1.4
(4.1,4.2,5.3)

สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
ปฏิบัติ/รายงานรายบุคคล
ปฏิบัติ/การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1,4.2
(5.3)

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
3
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

ประเมิน
3 ส.ค.
28 ส.ค.
26 ต.ค.61
25 มี.ค. 62
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*
รวม 50%
เทอม 1 45%
เทอม 2 5%
รวม 34%
เทอม 1 15%
เทอม 2 8%
เทอม 1 6%
เทอม 2 5%
5%

รวม 11%
เทอม 1 8%
เทอม 2 3%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Malinzak RA, Albritton MJ, Pickering TR. First aid for the orthopaedic boards. 2nd ed. New
York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2009.
2. Vigorita VJ, Ghelman B, Mintz D. Orthopaedic pathology. 2nd ed. Philadelphia: Wolters
Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins; 2008.
3. Dutton M. Orthopaedic examination, evaluation, and intervention. 2nd ed. New York: McGrawHill Medical; 2008.
4. Von Piekartz H. Craniofacial pain : guidelines for a neuro-orthopaedic approach. Edinburgh ;
New York: Butterworth-Heinemann; 2007.
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5. Staheli LT, Song KM. Pediatric orthopaedic secrets. 3rd ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier;
2007.
6. Frassica FJ, Sponseller PD, Wilckens JH. The 5-minute orthopaedic consult. 2nd ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
7. Parvizi J. Orthopaedic examination made easy. Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone;
2006.
8. McRae R. Clinical orthopaedic examination. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004.
9. Thompson JC, Netter FH. Netter's concise atlas of orthopaedic anatomy. Teterboro, N.J.: Icon
Learning Systems; 2002.
10. Placzek JD. Orthopaedic physical therapy secrets. Philadelphia: Hanley &Belfus; 2001.
11. Brinker MR. Review of orthopaedic trauma. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001.
12. Garrett WE, Speer KP, Kirkendall DT. Principles and practice of orthopaedic sports medicine.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
13. Burnett S, Watson M, Taylor A. A-Z of orthopaedic radiology. London: W. B. Saunders;
2000.
14. Reider B. The orthopaedic physical examination. Philadelphia: W.B. Saunders; 1999.
15. Hammer A. Essentials of the orthopaedic examination. London: Edward Arnold; 1995.
16. Thompson JC, Netter FH. Netter's concise orthopaedic anatomy. 2nd ed. Philadelphia, PA:
Saunders Elsevier.
17. Epps CH. Complications in orthopaedic surgery. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott.
18. Donatelli RA, Wooden MJ. Orthopaedic physical therapy. 4th ed. New York: Churchill
Livingstone / Elsevier.
19. Cleland J, Koppenhaver S, Netter FH. Netter's orthopaedic clinical examination : an evidencebased approach. 2nd ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier.
2. สือ่ และเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการสอน : (สือ่ หรืออุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน, เอกสารทีอ่ าจารย์
ผูส้ อนจัดทําเพือ่ ประกอบการสอน)
1. เอกสารการสอนตามหัวข้ อในตารางสอน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์, LCD และเครื่องเสียง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่านระบบ internet
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว
ทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
ข้อเสนอ
ชี้แจงกําหนดการของการจัดการเรียนการสอน
แนะนําวิธกี ารเรียนรู้ การประเมินก่อนเรียน
รายวิชา

การดําเนินการ

ความต้องการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา

ในปี การศึกษา 2561

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื
ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียนการมีส่วนร่วม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ให้ นิสติ และคณาจารย์ประเมินผ่านแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปลายภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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