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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 461 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 461 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
PX 461 Physical Therapy in Special Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
sukalya@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
saitida@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
อ.ดร. กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
prapawad@swu.ac.th
อ. ประภาวดี ภิรมย์พล
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

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
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรี มีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด และ
แสดงวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด การป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ ก่อนคลอด-หลังคลอด ได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุและแสดงวิธีการรั กษาทางกายภาพบําบัด การ
ป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูสงู อายุได้ (2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
3. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้ อนทางกายภาพบําบัดที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านม ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยทางนรีเวช และผู้ป่วยทางจิตเวช ได้
อย่างถูกต้ อง (2.2, 2.3, 2.4)
4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคผิวหนัง และโรคตาได้ (2.2, 2.3,
2.4)
5. วางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด, การป้ องกัน, การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และแสดงการให้
คําแนะนําเพื่ อ การส่งเสริ มสุขภาพได้ สอดคล้ องกับ ปั ญ หาและภาวะแทรกซ้ อ นที่อ าจเกิดขึ้ น ในภาวะต่ างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภัยจากบุหรี่ รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบําบัดต่อการ
เลิกบุหรี่และการควบคุมยาสูบ รวมทั้งแสดงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยวิธกี าร 5A ได้ (2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.3, 3.4, 4.2, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิเกีย่ วกับการรักษาทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด
ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยจิ ตเวช เบาหวาน มะเร็ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้น้ าํ ร้อนลวก
ภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่องและภาวะอื่นๆ

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย

สอนเสริม

15 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

สอบบรรยาย 2 ชม.

ปฏิบตั ิการ / สัมมนา
9 ชม./36 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
4 ชม./
ภาคการศึกษา

ประเมินในชั้นเรียน 36 ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล

- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
เข้ าใจวิชา และนิสติ สามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

 

3

4

5

6

   

2. ความรู้

7 8


1 2

3

4

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

5 6 7 1

  



2 3

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

4 1 2

 



3 4


5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2

1

3

2

3

4

5

      

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิ ท ธิ
มนุ ษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
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6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
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
1.1 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ
ค้ นคว้ า การวิเคราะห์
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2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
3. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ อ งค์ความรู้ทางวิชาชีพ และความรู้ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ ก ต์ใช้ แ ละบู รณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบั ดกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างมีป ระสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2
1.
2.
3.

วิธกี ารสอน
ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
สัมมนากรณีศึกษา และการใช้ 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 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
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นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website สื่อการสอน A-Tutor
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
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1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิ สิตสามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้ รับ บริ ก ารได้ อย่ างปลอดภั ยและมีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบั ติท าง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น แก่
ผู้ใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ กายภาพบําบั ดโดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ความ
เข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้
อย่ า งเหมาะสม
4. มี ค วามสามารถในอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์
จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
5. มี ค วามสามารถในการแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบั ติ งาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ส ามาร ถ
ทํา งานเป็ 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. ฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก ที่ครอบคลุ มการตรวจประเมิ น วิ นิ จฉั ย แก่ ผ้ ู รับ บริ การ ด้ วยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิ สิตมีโอกาสแสดงความสามารถและเป็ นผู้ นํากลุ่ มในการสื่อสารความรู้ด้าน
กายภาพบํา บั ด ในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน มี ก า ร ทํา งา น เป็ น ที ม ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น
ชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
4. มอบหมายโจทย์ปั ญ หากรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ แ สดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
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2. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานที่แสดงถึง การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการ
แก้ ไขปั ญ หาอย่ างบู ร ณาการ ร่ ว มกั บ การใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก ที่มี ก ารอ้ า งอิ งหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์
3. ประเมินจากการนําเสนอและรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับ ผู้ อ่ ืนในการทํางานในชุ มชนหรื อในหน่ วย
บริการสุขภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

6
ตค.
58

8
ตค.
58

สอบปฏิบตั ิ

อาจารย์

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

สุกลั ยา

1

PT for Psychiatric Patients

สายธิดา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for metabolic syndrome and
Diabetes Mellitus patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

Physiological Changes in Geriatrics &
PT for Geriatrics

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

สุกลั ยา
กนกวรรณ

สัมมนา current
evidence

powerpoint

พญ. ปิ ยกานต์

บรรยาย

powerpoint

สัมมนา current
evidence
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

2
1

PT for metabolic syndrome
Common skin diseases

1

PT for metabolic syndrome

สุกลั ยา
กนกวรรณ

3

PT in Psychiatric Patients

สายธิดา
สุกลั ยา

1

PT for HIV patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

Physiological Changes in pregnancy
and lactation

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

PT for DM and metabolic syndrome
(บ้ านสุทธาวาส)

สุกญ
ั ญา
สุกลั ยา
กนกวรรณ
ประภาวดี

ปฏิบัติการในผู้ป่วย
ทางคลินิกและนําการ
ออกกําลังกายกลุ่ม

อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

สายธิดา
สุกลั ยา

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

พญ.อลิษา

บรรยาย

27
ตค.
58

3

3
30

หัวข้อ

Orientation of the course

20
ตค.
58

22
ตค.
58

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1

1

PT in Cancer and Mastectomy patients
Common eye diseases
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1

Pregnancy and Labor

นพ.ภาวิน

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

บรรยาย

powerpoint

ชื่นพักตร์
อิทธิภาสน์
สุกลั ยา
ประภาวดี

ปฏิบัติการในผู้ป่วย
ทางคลินิก

อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิก
อุปกรณ์ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

SDL
PT for HIV patients (สถาบันบําราศนรา
ดูร)

3

10
พย.
58

17
พย.
58

3

PT for Geriatrics and metabolic
diseases (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สงู อายุจังหวัดปทุมธานี)

สุกลั ยา
กนกวรรณ
ประภาวดี

ปฏิบัติการในผู้สงู อายุ
ทางคลินิกและนําการ
ออกกําลังกายกลุ่ม

3

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients

สุกลั ยา
สายธิดา

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

1

PT for Bone Marrow Transplantation
patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Burn patiens

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

PT for women health

ประภาวดี
สุกลั ยา

PT for Obstetric

ประภาวดี
สุกลั ยา
กนกวรรณ
ณัฐกาญจน์

2

PT for hepatic disease

สุกลั ยา
กนกวรรณ

2

PT for chronic renal failure

สุกลั ยา
กนกวรรณ

3

PT for Obstetric: case study ก่อนคลอด
และหลังคลอด (รพ.สระบุรี)

สุวิมล
ณัฐกาญจน์

ปฏิบัติการในหญิง
ตั้งครรภ์ทางคลินิก

1

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1-5, 8,
11) 7 ชม.

สุกลั ยา
กนกวรรณ

สอบบรรยายตาม
หัวข้ อที่มีการบรรยาย

1

Effects of smoking on human health
and PT in smoking control

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

Hospice physical therapy

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

สุกลั ยา
กนกวรรณ

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

1

3
18
พย.
58

20
พย.
58
24
พย.
58

2

PT for Haematologic disease patients
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สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้
ปฏิบัติการในหญิง
ตั้งครรภ์ตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

อุปกรณ์ออก
กําลังกาย
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1
ธค.
58

2

PT for Bone Marrow Transplantation
patients

สุกลั ยา
กนกวรรณ

3

Smoking cessation and counseling
(5A)

กรองจิต
สุกลั ยา

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้ ล่วงหน้ า

SDL

2
ธค.
58
16
ธค.
58
รวม

3

PT in Burn patiens

2

Hospice physical therapy

สุกลั ยา
กนกวรรณ

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้อ 12, 1517, 22-23, 31-32) 8 ชม.

สุกลั ยา
กนกวรรณ

1
13

1

สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วยตัวอย่าง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

อุปกรณ์ทาง
กายภาพบําบัด

สอบบรรยายตาม
หัวข้ อที่มีการบรรยาย

45 2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
1

สุกลั ยา
สายธิดา

คุณธรรมจริยธรรม
1.4, 1.5, 2.3, 2.4,
2.5, 3.1, 3.3, 3.4,
4.2, 5.3
(1.1, 1.2, 1.3, 1.6,
1.8, 4.4, 5.2, 6.4)

วิธีการประเมิน

- ความมีระเบียบ
วินัยในการเข้ าชั้น
เรียน
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
- ประเมินการ
ปฏิบัตแิ ละสัมมนา
ความรู้
- ประเมินการ
1.4, 1.5, 2.3, 2.2,
ปฏิบัติ
2.4, 2.5, 3.1, 3.3,
- สัมมนา
3.4, 4.2, 5.3
กรณีศึกษา
(1.1, 1.2, 1.3, 1.6, - สังเกตพฤติกรรม
1.8, 4.4, 5.2, 6.1, ในชั้นเรียน การมี
6.2, 6.3, 6.5)
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
- การสอบทฤษฏี
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สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
- ตลอดภาค
การศึกษา
- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
4, 6, 7, 8, 9

- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 11

สัดส่วนการ
ประเมิน
10 %

35 %
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

2

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4, 4.2,
5.3
(4.4, 5.2, 6.1, 6.2,
6.3, 6.5)

2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.4, 3.1, 3.3, 4.2,
5.3
(1.1, 1.2, 1.3, 1.6,
1.8, 4.4, 5.2, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1, 3.3, 4.2, 5.3
(2.6, 5.2, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 6.5)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
- ประเมินการ
4, 6, 7, 8, 9
ปฏิบัติ
- สัมมนา
กรณีศึกษา
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
- ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
- ประเมินการ
4, 5, 6, 7, 8, 9
ปฏิบัติ
- สัมมนา
กรณีศึกษา
- สังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน การมีส่วน
ร่วมกับเพื่อนร่วม
ชั้น
- ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
- ประเมินการ
4, 6, 7, 8, 9
ปฏิบัติ
- สัมมนา
กรณีศึกษา
- สังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน การมีส่วน
ร่วมกับเพื่อนร่วม
ชั้น
- ประเมินการมี
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สัดส่วนการ
ประเมิน
35 %

10 %

10 %
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
3
การปฏิบัติทางวิชาชีพ - ประเมินการ
- สัปดาห์ท่ี 1, 3,
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ปฏิบัติ
4, 6, 7, 8, 9
6.5)
- สัมมนา
กรณีศึกษา
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบข้ อเขียน
2. ปฏิบัติการและการสัมมนา
รวม

สัดส่วนการ
ประเมิน

-

50%
50%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนการสัมมนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 นิสติ มีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ คะแนนรวมของนิสิตต้ องได้ เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีระดับคะแนน
เป็ นดังนี้
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,
evaluation, and intervention. St Louis : Saunders Elsevier, 2007.
5. Braddom RL, ed. Physical medicine & rehabilitation. 4th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders,
2011.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่าน A-tutor
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป
- การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารฝึ กปฏิบัติ
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
ควรเพิ่มเวลาในการสัมมนา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้ องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

เวลาจํากัดด้ วยจํานวนหน่วยกิต ไม่ ไม่มี

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 14

มคอ. 3

สามารถเพิ่มได้ อกี
งานสัมมนาเยอะ เวลานําเสนอควร แต่ละหัวข้ อมีความแตกต่างกัน
ยุบหัวข้ อรวมกัน

ไม่มี

และเป็ นข้ อกําหนดจากสภา
กายภาพบําบัดให้ นิสติ ต้ องเรียนรู้
ในทุกหัวข้ อที่จัดไว้ ในตารางเรียน
ของรายวิชานี้

มีงานเยอะ เวลาน้ อย หาข้ อมูลได้

เวลาจํากัดด้ วยจํานวนหน่วยกิต ไม่ ไม่มี

ไม่เต็มที่

สามารถเพิ่มได้ อกี จะเพิ่ม SDL
เพื่อให้ นิสติ ได้ ทบทวนความรู้

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบทั้งปฏิบัติและข้ อเขียนก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา
แต่ละหัวข้ อที่รับผิดชอบ
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี ารสัมมนา การ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 15

