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รายละเอียดของรายวิชากบ 461 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจํ าปี การศึกษา2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 461 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
PX 461Physical Therapy in Special Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
2(1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@swu.ac.th
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@swu.ac.th
อ.จินตนา ตันหยง
jintanat@g.swu.ac.th
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac.th
อาจารย์สวุ ิมล บุญกล่อม
โรงพยาบาลสระบุรี
อาจารย์ช่ ืนพักตร์ สาลีสิงห์
สถาบันบําราศนราดูร
อาจารย์อทิ ธิภาสน์ ใจเย็น
สถาบันบําราศนราดูร
ผศ.นพ. ภาวิน พัวพรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว
รพ.จุฬาภรณ์
พญ. ปิ ยกานต์ ลิมธัญญกูล
พญ. พิชญา ประไพพานิชย์
คณะแพทยศาสตร์ มศว
มูลนิธบิ ้ านสุทธาวาส
อาจารย์สกุ ญ
ั ญา วงษ์บัวงาม
อ.องครักษ์ จ. นครนายก

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน พ.ศ.2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสิตศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูล ฟื้ นฟู ป้ องกัน และ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สูงอายุผ้ ูป่วยจิตเวชภาวะทางเมตาบอลิ ก
มะเร็งภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านมภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่อง โรคตับ ไตวายเรื้อรั ง
โรคเลื อ ดการปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก โรคทางผิ ว หนั ง โรคทางจั ก ษุ รวมถึ ง พิ ษ ภั ย จากบุ ห รี่ แ ละบทบาทนั ก
กายภาพบําบัดกับการเลิกบุหรี่ได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของสตรี มีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด การป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ ก่อนคลอด-หลัง
คลอด และแสดงการดูแลสตรี มีครรภ์ก่อนคลอดและหลั งคลอดได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม(2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.3, 3.4, 5.3)
2. อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาของผู้ สู ง อายุ คิ ด วิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาทาง
กายภาพบําบั ด การป้ องกั น และส่ งเสริ ม สุขภาพแก่ ผ้ ู สูงอายุ และแสดงการดู แ ลผู้ สู งอายุ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม(2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 5.3)
3. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้ อนทางกายภาพบําบัดที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านมผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยทางนรีเวช และผู้ป่วยทางจิตเวช ได้
อย่างถูกต้ อง(2.2, 2.3, 2.4)
4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงที่เกิดขึ้นกับผู้ ป่วยโรคผิวหนั ง และโรคตาได้ (2.2, 2.3,
2.4)
5. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ ความรู้ทางกายภาพบําบั ดในการวางแผนการรั กษาทางกายภาพบําบั ด,
การป้ องกัน, การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสื่อสารและให้ คาํ แนะนําเพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้ สอดคล้ องกับปั ญหา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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และภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ้นในภาวะต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมทั้งนําเสนอการ
ดูแลผู้ป่วยจําลองที่มีภาวะต่ างๆดังกล่ าวได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2,
5.3)
6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภัยจากบุหรี่ รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบําบัดต่อการ
เลิกบุหรี่และการควบคุมยาสูบ รวมทั้งปฏิบัติการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการ 5Aได้ (2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ (1.4, 1.5)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูล ฟื้ นฟู ป้ องกัน และส่งเสริม
สุขภาพทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สูงอายุผ้ ูป่วยจิตเวชภาวะทางเมตาบอลิกมะเร็ง
ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านมภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่อง โรคตับ ไตวายเรื้อรัง
โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหรี่และบทบาทนัก
กายภาพบําบัดกับการเลิกบุหรี่ได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิการ /สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

ปฏิบตั ิการ /สัมมนา/
อภิปราย 45 ชม./ภาค
การศึกษา

2 ชม.

3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2. ความรู้

7 8

1 2

3

4

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

5 6 7 1
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2 3

4

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2

1 2

1

3 4

3

2

3

4
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
เข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบั ติงานและ
ดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับผู้ อ่ ืน ในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ไม่ประเมิน
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ยธรรมในการดํา รง
ชี พ และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรูใ้ นศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
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 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
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ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.2
1.
2.
3.

วิธกี ารสอน
ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํ า เสนอรายงานที่ เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง

3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์
ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
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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. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนาและการฝึ กปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ
3. ประเมินจากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website สื่อการสอน
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการ
ได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวข้ อ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงานมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ส ามารถทํา งาน
เป็ นที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
6.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริ ม การปฏิบั ติท างคลิ นิ ก ที่ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย แก่ ผ้ ู รับ บริ ก าร ด้ ว ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ส่งเสริ มการจั ดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถและเป็ นผู้ นํากลุ่มในการสื่อสาร
ความรู้ด้านกายภาพบําบั ด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนมี ก ารทํา งานเป็ นที ม ร่ ว มกั บ
ผู้ อื่ น ชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
3. สอดแทรกโจทย์ ปั ญ หากรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ แ สดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
2. สังเกตการคิดวิเคราะห์ ปัญ หา และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หาอย่างบู รณาการ ร่ วมกับ การใช้
เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. สังเกตจากการนําเสนอและรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
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4. สังเกตจากการมี ส่วนร่ วมในกิจ กรรมให้ นิ สิตมี โอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบั ติงาน มี
มนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับ ผู้ อ่ ืนในการทํางานในชุ มชนหรื อในหน่ วย
บริการสุขภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

3 ตค. 60

8.30-9.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

หัวข้อ

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์

ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

321

Orientation of the course

สุกลั ยา

1

Physiological Changes in pregnancy and
lactation

สุกลั ยา

1

Pregnancy and Labor

11.30-12.30

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

321

บรรยาย

powerpoint

13.30-14.30

1

PT for Psychiatric Patients

สายธิดา

321

บรรยาย

powerpoint

14.30-15.30

1

PT for Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา

321

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

321

บรรยาย

powerpoint

321

สัมมนาผู้ป่วยจําลองตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

9.30-10.30
10.30-11.30

15.30-16.30
10 ตค. 60

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

1. แผนการสอน

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30

PT for Bone Marrow Transplantation
patients
PT for metabolic syndrome and Diabetes
Mellitus patients
Physiological Changes in Geriatrics &
PT for Geriatrics

1
1
1
1

11.30-12.30

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ.ภาวิน

Common skin diseases
1

321

สุกลั ยา
สุกลั ยา
สุกลั ยา
พญ. ปิ ยกานต์
ประภาวดี
สุกลั ยา

PT for women health

หน้า 10

321

321
321
321

12.30-16.30

17 ตค. 60

8.30-9.30

3

3
1
2

8.30-11.30

8.30-9.30

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients
PT for metabolic syndrome and Diabetes
Mellitus patients

3
1

9.30-12.30
13.30-16.30
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สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

อาจารย์

ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ประภาวดี
สุกลั ยา
ณัฐกาญจน์
สายธิดา

321

ปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจําลอง
ตามที่อาจารย์มอบหมายไว้

อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

บรรยาย

powerpoint

สุกลั ยา
สุกลั ยา
จินตนา
พญ.พิชญา

PT for Bone Marrow Transplantation
patients

สุกลั ยา
กนกวรรณ

PT for metabolic syndrome and Diabetes
Mellitus patients

3

13.30-16.30
31 ตค. 60

อาจารย์พิเศษ

Common eye diseases

14.30-16.30

24 ตค. 60

หัวข้อ

PT for Obstetric

1

9.30-12.30
13.30-14.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

มคอ. 3

สุกญ
ั ญา

สุกลั ยา
กนกวรรณ
ประภาวดี

321
321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

321

บรรยาย

321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

มูลนิธบิ ้ าน
สุทธาวาส

ปฏิบัติการกับผู้ป่วยทาง
คลินิกและนําการออกกําลัง
กายกลุ่ม

PT in Psychiatric Patients

สายธิดา
สุกลั ยา

321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

PT for HIV patients

สุกลั ยา

321

บรรยาย

3

PT in Cancer and Mastectomy patients

3

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients

หน้า 11

สายธิดา
สุกลั ยา
สุกลั ยา
สายธิดา

321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

powerpoint

อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

powerpoint

7 พย. 60

28 พย. 60

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

อาจารย์

ห้องเรียน

1

PT for Burn patiens

สุกลั ยา

14.30-15.30

1

Hospice physical therapy

สุกลั ยา

321

1

Effects of smoking on human health and
PT in smoking control

สุกลั ยา

8.30-10.30

8.30-11.30
10.30-15.30

2

PT for hepatic disease

2

PT for chronic renal failure

2

PT for Haematologic disease patients

3

PT in Burn patiens

3

8.30-9.30

1

13.30-16.30
3

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุกลั ยา
กนกวรรณ
ประภาวดี
จินตนา

PT for Geriatrics and metabolic diseases
(ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สงู อายุจังหวัดปทุมธานี)

3

13.30-15.30

24 พย. 60

อาจารย์พิเศษ

13.30-14.30

8.30-11.30

10.30-12.30

21 พย. 60

หัวข้อ

ศูนย์
พัฒนาการ
จัด
สวัสดิการ
สังคมฯ
321

15.30-16.30
14 พย. 60

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

มคอ. 3

PT for Obstetric: case study ก่อนคลอด
และหลังคลอด (รพ.สระบุรี)
สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้อ 2-9) 8
ชม.
PT for HIV patients (สถาบันบําราศนรา
ดูร)

สุวิมล

สุกลั ยา
กนกวรรณ
สุกลั ยา
กนกวรรณ
สุกลั ยา
กนกวรรณ
สุกลั ยา
สายธิดา
ประภาวดี
สุกลั ยา
กนกวรรณ

ชื่นพักตร์
อิทธิภาสน์

หน้า 12

สุกลั ยา
จินตนา

321
321
321
321
321
รพ.สระบุรี
321
สถาบัน
บําราศนรา
ดูร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ปฏิบัติการในผู้สงู อายุทาง
คลินิกและนําการออกกําลัง
กายกลุ่ม

อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

บรรยาย

powerpoint

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
ปฏิบัติการกับผู้ป่วยทาง
คลินิก
สอบบรรยายตามหัวข้ อที่มี
การบรรยาย
ปฏิบัติการในผู้ป่วยทาง
คลินิก

อุปกรณ์ทาง
กายภาพบําบัด

อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิก

12 ธค. 60

9.30-12.30

3

3

รวม

9.30-10.30

1
15

12

33

หัวข้อ

อาจารย์พิเศษ

Hospice physical therapy

13.30-16.30

19 ธค. 60

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

มคอ. 3

Smoking cessation and counseling
(5A)บูรณาการกับโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับนิสติ กายภาพบําบัดจิต
อาสาต้ านภัยบุหรี่
สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้อ 10, 13,
15, 19, 23-25) 7 ชม.

อาจารย์

ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สุกลั ยา
จินตนา

321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้

สุกลั ยา
จินตนา
สุกลั ยา
กนกวรรณ

2

คณาจารย์ให้ การแนะนํา (formative feedback) ทุกครั้งหลังการสัมมนาและปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 13

321

321

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่างตามที่
อาจารย์มอบหมายไว้
ล่วงหน้ า
สอบบรรยายตามหัวข้ อที่มี
การบรรยาย

สื่อที่ใช้

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

1

คุณธรรมจริยธรรม
1.4,1.5
(1.1, 1.2, 1.3,
1.6,1.8,)

2

3

4

5

วิธีการประเมิน

- ความมีระเบียบ
วินัยในการเข้ าชั้น
เรียน
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
ความรู้
- ประเมินการสอบ
2.2,2.3, 2.4
ทฤษฏี
(2.1, 2.6)
- การปฏิบัติและ
สัมมนากรณีศึกษา
ทักษะทางปัญญา
- ประเมินการ
3.1, 3.3, 3.4
ปฏิบัติและสัมมนา
กรณีศึกษา
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
ทักษะความสัมพันธ์ - ประเมินการ
ระหว่างบุคคลและความ ปฏิบัติและสัมมนา
รับผิดชอบ
กรณีศึกษา
4.2(4.4)
-สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ประเมินการ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ปฏิบัติและสัมมนา
การใช้ เทคโนโลยี
กรณีศึกษา
สารสนเทศ
- สังเกตพฤติกรรม
5.3
ในชั้นเรียน การมี
(5.2)
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
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สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนการ
ประเมิน
5%

สัปดาห์ท่ี 10และ
12

50 %

สัปดาห์ท่ี 2-11

35 %

สัปดาห์ท่ี 2-11

5%

สัปดาห์ท่ี 2-11

5%

หน้า 14

มคอ. 3

กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

6

การปฏิบัติทางวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

- สังเกตพฤติกรรม
ขณะปฏิบัติและ
สัมมนากรณีศึกษา
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

สัดส่วนการ
ประเมิน
-

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบข้ อเขียน
50%
2. ปฏิบัติการและการสัมมนา
50%
[PT for Obstetric & PT for women health (10%), Psychiatric & CA and mastectomy (10%),
SLE & BMT (10%), Burn & Smoking control and counseling (10%), Hepatic disease &
Chronic renal failure & Hematologic diseases (10%)]
รวม
100%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50นิสติ มีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งและต้องได้คะแนนการปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 โดย
อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ คะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีระดับคะแนนเป็ น
ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-54.9
45.0-49.9
< 45
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Frontera WR, ed. Delisa’s physical medicine & rehabilitation: principle and practice. 5th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
2. Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, eds. Physical medicine and rehabilitation :
the complete approach. Malden : Blackwell Science, 2000.
3. O’Sullivan SB, Schmitz TJ, eds. Physical rehabilitation. 5th ed. Philadelphia : F.A. Davis,
2007.
4. Cameron MH, Monroe LG, eds. Physical rehabilitation : evidence-based examination,
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
- การประเมินโดยนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ข้ อเสนอแนะของนิสิตไม่เข้ าใจโจทย์ ชี้แจงโจทย์สัมมนาและวิธกี าร
สัมมนา
ประเมินให้ ชัดเจน
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ านของรายวิชาโดย
อาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกี ารสัมมนาและการ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย
ปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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