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รายละเอียดของรายวิชา กบ 342 กายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยเด็ก
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ342 กายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก
PX342 Physical Therapy in Pediatrics
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร.พีรยา
เต็มเจริญสุข peeraya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisap@swu.ac.th
ผศ. ดร. รัตติยา
จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwan@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา
ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
nithinun@swu.ac.th
นายแพทย์วรการ
พรหมพันธุ์
นายแพทย์ธนินทร์
เวชชาภินันท์
นายแพทย์ศุภวัชร
บุญกษิด์เิ ดช
นายแพทย์สรวุฒิ
พงศ์โรจน์เผ่า
อาจารย์กาญจนา
ทิพย์สขุ
อาจารย์ณัฐดาฉัตร
มั่งคั่ง
อาจารย์วันทนี
ทองผิว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
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8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 พฤษภาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรั กษาทางการแพทย์
ฝึ กการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและการฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัด
ในเด็กภาวะต่าง ๆ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถบอกคําจํากัดความของการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เกี่ยวกับโรคหรือภาวะ
ที่พบบ่อยในเด็กและทารกได้
2. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในเด็กและทารกได้
3. สามารถตรวจประเมินร่ างกายด้ วยวิธีการทางกายภาพบําบัดในเด็กและทารก โดยใช้ ความรู้ด้าน
ทฤษฎี พั ฒ นาการด้ านการเคลื่ อ นไหว หลั ก การประเมิ น ทางกายภาพบําบั ด ในภาวะทางระบบ
ประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด โดยเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพได้
4. สามารถรายงานผลการตรวจร่ างกาย สรุปปั ญหา วิเคราะห์สาเหตุและภาวะแทรกซ้ อน ในเด็กและ
ทารกที่มีโรคหรื อภาวะทางระบบประสาท ความบกพร่ องทางด้ านการเคลื่ อนไหวและสติปัญ ญา
และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด ได้ ถูกต้ อง
5. สามารถปฏิบัติการรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กได้
6. สามารถสื่อสารและนําเสนอความรู้ทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก ทั้งในรูปแบบการพูด การเขียน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของสํา นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรั กษาทางการแพทย์
ฝึ กการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและการฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัด
ในเด็กภาวะต่าง ๆ
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
17 ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องการ
เฉพาะราย

ปฏิบตั ิการ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

45 ชม./ภาคการศึกษา

7 ชม./ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู ้

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุ คคลและรายกลุ่ ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่ น้อ ยกว่า 1
ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดํา เนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ื น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ ต่ อ สังคมส่ว นรวม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
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
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7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเอง เพื่ อปกป้ องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง ในรายวิ ช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริ มให้ มีการพั ฒนาด้ านจิตสํานึก โดยตระหนั กถึงหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพ
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหัวข้ อการสอนให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบั ติงานในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมิ น จากพฤติ กรรมการเข้ าเรี ยนตรงเวลา ความรั บ ผิ ดชอบในหน้ าที่ และส่ งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิ สิ ต กายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ ในศาสตร์ ท่ีเป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ กระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืน ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ สามารถ
บู ร ณ าการความรู้ เพื่ อใช้ ในการดู แ ลสุ ข ภาพ ที่ นํ า ไปสู่ สุ ข ภาพที่ ดี ข องผู้ รั บ บริ ก าร โดยกํ า หนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู ใ้ นศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิ บตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ไม่ประเมิน
6. สามารถศึ ก ษางานวิ จั ย ศึ ก ษาการแก้ ไขปั ญ หาและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ อ้ า งอิงความรู้ เชิ ง
ประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้รายวิชากายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่หี ลากหลายซึ่งประกอบด้ วยการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การสัมมนาจากหัวข้ อปั ญหาและกรณีศึกษา
การอภิปราย เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและแหล่งฝึ ก
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการสัมมนา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพั ฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เคราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู อ้ ื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบู รณาการความรู ใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรู ใ้ นศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญ หาอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จั ดสัมมนาโดยให้ นิ สิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ นําเสนอความคิ ดของตนเอง และมีก าร
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. สัม มนากรณี ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก เกี่ ยวกับ ผู้ ป่ วยในสาขาวิ ช ากายภาพบํา บั ด และสาขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอผลงานจากการค้ นคว้ าในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการฝึ กปฏิบัตทิ างคลินิกในรายวิชา
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิตต้ องมีความสามารถในการปรั บ ตัวและมี ปฏิสัมพั น ธ์อย่ างสร้ างสรรค์ กับทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพั ฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม
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 วิธีการสอน
1. จั ดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ท่ีเน้ น การมี ป ฏิสั มพั น ธ์กับ ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ ร่ว มงาน โดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม เพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน อันจะนําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติและสัมมนาที่ส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีม กล้ าแสดง
ความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. มีการมอบหมายงานเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมและการสัมมนา โดย
อาจารย์ผ้ ูสอน
2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึ กษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูป แบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสําหรั บกลุ่ มบุ คคลที่แตกต่ างกันได้ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งในการพู ด การเขี ย น และสามารถเลือ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึ งการนําเสนอผลงานในรายวิ ชาโดยให้ นิ สิตได้ ใช้ ทัก ษะการ
สื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้รับบริการ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย การสัมมนาในรายวิชา โดยให้ นิสิตได้
ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏิบัติ
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิตมี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ อย่ า งปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง มี ก ารกํา หนดผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วมโดย
ประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด รวมทั้งการใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
4. มี ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ดอย่างมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
5. ไม่ประเมิน
6.2 วิธีการสอน
1. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ มี
ความสามารถในการใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ฝึ กการเขียนรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา และวางแผนการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบั ดใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
4. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณี ศึกษา เพื่ อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
5. สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย และเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์
จรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พ กายภาพบําบั ด ในช่ วงการพั ฒ นาทัก ษะการปฏิบั ติทางวิชาชี พ ใน
หน่วยบริการสุขภาพ
6. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงาน มีมนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางาน
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6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ พฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ
2. ประเมินจากรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

อ. 7 ก.ค. 58

8.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
2 จ. 13 ก.ค. 58 8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-12.30
3 พฤ. 16 ก.ค. 58 8.30-9.30
9.30-12.30
4 จ. 27 ก.ค. 58 8.30-9.30

6

อ. 28 ก.ค. 58
จ. 10 ส.ค. 58

8.30-9.30
9.30-12.30

10.30-12.30

สอบปฏิบัติ

ผูสอน
หัวขอ

1
1
2
1
3
1

Lab: Handling, developmental facitation and ADL
training

3
1

7 Concepts of NDT
Lab: Concepts of NDT

3

Lecture examination I (หัวขอ 1-5)

1
1

8
2

อาจารย
พิเศษ

1 Cerebral palsy, medical and surgical management
นพ.ธนินทร
2 PT management in children with cerebral palsy
Lab: Classification for cerebral palsy
3 Newborn assessment and development in pediatric
นพ.ศุภวัชร
4 Common disease in newborn and pediatric
Lab: Classification for cerebral palsy (cont)
5 PT assessment in pediatric
Lab: PT assessment in pediatric
6 Handling, developmental facitation and ADL training

1

8.30-9.30
9.30-10.30

สอบบรรยาย

2
1

9.30-12.30
5

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
ผูสอน
หลัก
พีรยา
พีรยา

ผูสอน

วันวิสาข

วีรยา

นิธินันท

พีรยา
พีรยา
พีรยา
วีรยา

วันวิสาข

วีรยา

นิธินันท

วันวิสาข

วีรยา

นิธินันท

วีรยา

วันวิสาข รัตติยา

พีรยา

วีรยา
วีรยา

วันวิสาข รัตติยา

พีรยา

วีรยา

นิธินันท

Play of children, team approach for pediatric patient
and Sensory integration

นิธินันท

Lab: Play of children, team approach for pediatric
patient and Sensory integration

นิธินันท วันวิสาข
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สถานที่ /
ผูสอน หองเรียน

308
308
308

308
วีรยา

รัตติยา

สื่อการ
สอน

สื่อโสต,
คอมพิวเตอร
, เอกสาร
การสอน,
ตุกตา,
อุปกรณฝก
เด็ก,
Wedge
shape,
Roller,
Therapeuti
c ball,
Bench,
เตียงสูง,
เตียงเตี้ย
สื่อโสต,
คอมพิวเตอร
, เอกสาร
การสอน,
ตุกตา
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7

ผูสอน

สอบปฏิบัติ

8.30-12.30

สอบบรรยาย

ศ. 21 ส.ค. 58

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อาจารย
พิเศษ

ผูสอน
หลัก

ผูสอน

ผูสอน

สถานที่ /
ผูสอน หองเรียน

Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy
(เลขที่ 1-26)

กาญจนา,
ณัฐดาฉัตร

พีรยา

วันวิสาข

วีรยา

นิธินันท

ร.ร.ศรี
สังวาลย

กาญจนา,
ณัฐดาฉัตร

พีรยา

วันวิสาข

วีรยา

นิธินันท

ร.ร.ศรี
สังวาลย

สื่อการ
สอน

SDL (เลขที่ 27-54): review assessment

4
ศ. 28 ส.ค. 58

หัวขอ

Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy
(เลขที่ 27-54)

8.30-12.30

SDL (เลขที่ 1-26): review assessment
8

จ. 31 ส.ค. 58

8.30-10.30

2

10.30-12.30
9

จ. 7 ก.ย. 58

8.30-9.30
9.30-12.30

10 จ. 14 ก.ย. 58

8.30-9.30

11 จ. 21 ก.ย. 58

9.30-12.30
8.30-9.30

9
2

12 จ. 28 ก.ย. 57

8.30-12.30

11
3
1
3
1

4

วันวิสาข

10 การใชอุปกรณตางๆ ในการรักษา

1

9.30-12.30

PT management for pediatric in orthopedic & other
neurological condition

วีรยา

PT management for children with autism, mental
retard and delayed development

วันทนี

Lab: PT management for children with autism,
mental retard and delayed development

วันทนี

Lecture examination II (หัวขอ 6-10)
Seminar: Aid and assistive devices
Seminar: PT in special school

พีรยา

วันวิสาข นิธินันท

พีรยา

วันวิสาข

นิธินันท

วีรยา

วีรยา

นิธินันท วีรยา
วีรยา นิธินันท

308

SDL: Class discussion "Experience from Srisangwan
school and Problems in pediatric management"

พีรยา

วีรยา

นิธินันท

Physical therapy assessment in pediatrics
(ประเมินการปฏิบัติ)

พีรยา

วันวิสาข

วีรยา
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สื่อโสต,
คอมพิวเตอร
, เอกสาร
การสอน,
Wedge
shape,
Roller,
Therapeuti
c ball,
Bench,
เตียงสูง,
เตียงเตี้ย
กระดาน
White
board

นิธินันท

308
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13

สอบปฏิบัติ

8.30-10.30

สอบบรรยาย

จ. 5 ต.ค. 58

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

2

15 จ. 12 ต.ค. 58 10.30-12.30
16 จ. 19 ต.ค. 58

8.30-12.30

17 จ. 26 ต.ค. 58

8.30-9.30
9.30-12.30

18

จ. 2 พ.ย. 58

9.30-12.30
19

จ. 9 พ.ย. 58

2
4
1
3

8.30-9.30

1
3

8.30-12.30
13.30-16.30

หัวขอ
Seminar: PT management for pediatric in
orthopedic & other neurological condition
Pulmonary disease and medical management in
12
neonate and children
Cardiac disease and medical management in
13
neonate and children
Seminar: การใชแบบประเมินมาตรฐานในเด็ก
Physical therapy treatment in pediatrics
(ประเมินการปฏิบัติ)
PT in pediatric cardiovascular and pulmonary
14
disease
Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular and
pulmonary disease
Lecture examination III (หัวขอ 11-14)
PT in pediatric cardiovascular and pulmonary
disease (ประเมินการปฏิบัติ)
PX 371 Case presentation: Pediatrics

2

10.30-12.30 2
14 พฤ. 8 ต.ค. 58 8.30-10.30

ผูสอน

3

อาจารย
พิเศษ

ผูสอน
หลัก

ผูสอน

วันวิสาข

พีรยา

ผูสอน

นพ.วรการ
พีรยา
วีรยา

วีรยา
วันวิสาข รัตติยา

Lab exam (Reserve)
PX 371 Case presentation: Pediatrics

วีรยา

นิธินันท

21 จ. 23 พ.ย. 60

8.30-12.30

PX 371 Case presentation: Pediatrics

พีรยา

วีรยา

หมายเหตุ

8

3

3

พีรยา

กนกวรรณ
ทองโชติ
กนกวรรณ
สุกัลยา ประภาวดี สุวัฒน
ทองโชติ
พีรยา
วีรยา
กนกวรรณ
สุกัลยา ประภาวดี สุวัฒน
ทองโชติ
พีรยา วันวิสาข

8.30-12.30
17 37

สื่อการ
สอน

สื่อโสต,
คอมพิวเตอร
, เอกสาร
การสอน

นพ.สรวุฒิ

20 จ. 16 พ.ย. 59

รวมชั่วโมงเรียน - สอน

สถานที่ /
ผูสอน หองเรียน

308

308

สื่อโสต,
คอมพิวเตอร
, เอกสาร
การสอน,
Wedge
shape,
Roller,
Therapeuti
c ball,
Bench,
เตียงสูง,
เตียงเตี้ย

68

สัดส่วนจํานวนอาจารย์ ต่อนิสติ ในชั่วโมงปฏิบัตกิ าร ไม่เกิน 1:14 คน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

2, 3, 4

คุณธรรมจริยธรรม

วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
การแสดงออกในชั้นเรียน
การเข้ าเรียนตรงเวลา ความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ และส่งงานที่
ได้ รับมอบหมาย
1-4
ความรู้
- การสอบทฤษฏี
- ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- การสอบปฏิบัติ
- การสัมมนากรณีศึกษา
2, 3, 4
ทักษะทางปัญญา
- การสอบปฏิบัติ
- ปฏิบัติการทางคลินิกใน
รายวิชา
- ประเมินจากการคิด วิเคราะห์
และแก้ ไขปัญหาผ่านทาง
รายงานผู้ป่วย
- การสัมมนากรณีศึกษา
3, 4
ทักษะความสัมพันธ์ - ประเมินจากพฤติกรรมและ
ระหว่างบุคคลและ
การแสดงออกของนิสติ
ความรับผิดชอบ
ในขณะร่วมกิจกรรมและการ
สัมมนา
- ประเมินจากการคิดและ
วิเคราะห์ปัญหาผ่านทาง
รายงานผู้ป่วย
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
2, 3, 4 ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ประเมินจากความสามารถใน
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การนําเสนอ การอภิปราย การ
การใช้ เทคโนโลยี
สัมมนาในรายวิชา
สารสนเทศ
- การสื่อสารขณะสอบ
ภาคปฏิบัติ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
-

สัปดาห์ที่
สัดส่วนการ
ประเมิน
ประเมิน
ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

สัปดาห์ท่ี 6, 7,
8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18

50%

สัปดาห์ท่ี 7, 8,
11, 12, 13,
14, 15, 16, 18

30%

สัปดาห์ท่ี 7, 8,
11, 12, 14, 15

10%

สัปดาห์ท่ี 11,
12, 13, 14,
15, 16, 18

10%

-
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี
1.1 ครั้งที่ 1 หัวข้ อที่ 1-5
15%
1.2 ครั้งที่ 2 หัวข้ อที่ 6-9
15%
1.3 ครั้งที่ 3 หัวข้ อที่ 10-13
15%
กิจกรรมที่ 2 การสอบปฏิบัติ
2.1 ครั้งที่ 1 Assessment in pediatric neurological patient
15 %
2.2 ครั้งที่ 2 PT management in pediatric neurological patient
15 %
2.3 ครั้งที่ 3 PT management in pediatric cardiopulmonary patient 10 %
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.1 กิจกรรมในชั่วโมงปฏิบัติการที่ ร.ร.ศรีสังวาลย์ และรายงานผู้ป่วย 1 ฉบับ
กิจกรรมที่ 4 การสัมมนา
รวม

45%

40%

10%
5%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
1. นิสิตต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ (เข้าเรียนสายกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ถือ
เป็ นขาดเรียน 1 ครั้ง)
2. นิสิตต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิ บตั ิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 และภาคทฤษฏีไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน
3. นิสติ มีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ
4. ในกรณีท่คี ะแนนไม่ถึงเกณฑ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ถือว่าไม่ผ่านรายวิชานี้
5. นิสติ ต้ องสอบผ่านวิชานี้ จึงจะมีสทิ ธิ์ฝึกปฏิบัติงานในวิชาคลินิกกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก
6. เกณฑ์ระดับขั้นคะแนน
A
80-100

B+
B
75-79.9 70-74.9

C+
65-69.9

C
55-64.9

D+
D
50-54.9 45-49.9

E
0-44.9

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Cook AS, Woolacott MH. Motor control: theory and practical applications. 2nd ed.
Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
2. Campbell SK, Palisano RJ, Orlin MN. Physical therapy for children, 4th ed. Missouri, USA,
Elsevier; 2012.
3. Tecklin JS. Pediatric physical therapy.4th ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2008.
4. Pountney T. Physiotherapy for children. Elsevier, China: 2007.
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5. Davidson KL. Airway clearance strategies for the pediatric patient. Respiratory care. 2002:
47(7): 823-228.
6. Finnie NR. Handling the young cerebral palsied child at home. 2nd ed. William Heinemann
Medical Books. Ltd., London: 1978.
7. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise foundations and techniques 5th ed. F.A. Davis
company, Philadelphia: 1990.
8. Long T, Toscano K. Handbook of pediatric physical therapy. 2nd ed. Lippincott Williams&
Willkins. Philadelphia: 2002.
9. Prasad SA, Main E. Pediatrics: In; Pryor JA,Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and
cardiac problems, Adult and Pediatrics. 3rd ed, Churchill Livingstone, China: 2002.
10. Werner D. Disabled village children. 2nd ed, Hesperian foundation, California: 1996.
11. นวลจั น ทร์ ปราบพาล, วรศั ก ดิ์ โชติ เลอศั ก ดิ์ , ปราโมทย์ ไพรสุว รรณา, จิ ต ลั ด ดา ดีโรจนวงศ์ ,
บรรณาธิการ. การซั กประวัติและการตรวจร่ างกายในเด็ก. กรุ งเทพฯ: บี ยอนด์ เอ็นเทอร์ ไพรซ์ ;
2549.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
- การประเมินโดยนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน และการให้ คะแนนพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพั ฒ นาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ านของรายวิชา โดย
อาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นํา ข้ อ คิ ดเห็น ของนิ สิ ต มาประมวล เพื่ อ ปรั บ ปรุ งรู ป แบบของการจั ดการเรี ยนการสอน วิ ธีก าร
สัมมนา และการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอนของตนเอง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้ อคิดเห็นของ
นิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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