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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ612 กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 612 กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก กลุ่มทักษะทางคลินิก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มศว
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มศว
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มศว
อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มศว
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มศว
ผศ.ดร.อลงกต เอมะสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
saitida@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
rumpa@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
wanvisap@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
jirabhorn@g.swu.ac.th
อาจารย์พิเศษ

ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มีรายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มีสถานทีเ่ รียน คลินิกกายภาพบําบัด (ประสานมิตร) คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 3
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
เป็ นรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2562 เปิ ดสอนครั้งแรก ยังไม่มีการปรับปรุง
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพ
หรื อความเสื่อมสภาพตามวัย ที่เป็ นรากฐานในการดู แลรั กษาผู้ ป่วยทางระบบประสาท รวมถึง
เทคนิ คการตรวจร่ างกายและการดู แลรั ก ษาผู้ ป่ วยที่มีปั ญ หาการทรงตัวจากพยาธิสภาพของหู
ชั้นในและผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีปัญหาซับซ้ อน การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ บูรณา
การและพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพหรือความ
เสื่อมสภาพตามวัยได้ (2.1)
2. สามารถค้ นคว้ า วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์/งานวิจัย องค์ความรู้ใน
ศาสตร์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบ
ประสาทที่มีปัญหาซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสม (2.1, 3.4, 3.2)
3. สามารถปฏิบัติเทคนิคการตรวจและการรักษาผู้ท่มี ีปัญหาการทรงตัวจากพยาธิสภาพของ
หูช้ันในได้ (2.1)
4. สามารถสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีในการนําเสนอ และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการใน
การสัมมนา/อภิปราย/รายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4.4, 5.2, 5.3)
5. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์ และการจัดการปัญหา
โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม (1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การปรับเปลี่ยนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพ ความเสื่อมสภาพตามวัย เทคนิคการตรวจ
ร่างกายและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวจากพยาธิสภาพของหูช้ันในและผู้ป่วยทาง
ระบบประสาทที่มีปัญหาซับซ้ อน การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนาทักษะ
ทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย/สัมมนาเสริมบรรยาย ให้ คาํ ปรึกษาตาม ปฏิบัติ/สัมมนาเชิงปฏิบัติ
14 ชม./1 ชม.
ความต้ องการ
60 ชม.
ของนิสติ
1 ชม/สัปดาห์
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 1
ด้ านที่ 2
คุณธรรม
ความรู้
จริยธรรม
รายวิชา

ศึกษาด้วยตนเอง
-

ด้ านที่ 4 ทักษะ ด้ านที่ 5 ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กภ 612
กายภาพบําบัดทาง    
ระบบประสาทขั้นสูง

ด้ านที่ 3 ทักษะ
ทางปัญญา



 

 

 

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะบุคคล/กลุ่มที่ต้องการ) 1 ชม./สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1 ตระหนักรูจ้ ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั
1.2 สามารถประมวลปั ญ หา และจัด การปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ซับ ซ้อ น
รวมทั้งปั ญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 แสดงออกถึงการเป็ นแบบอย่ างที่ดีในการส่ งเสริมการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิธกี ารสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงด้ านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบัติต่อผู้ป่วย เพื่อน คณาจารย์ และบุคลากรอื่นๆในระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน
วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ
2. ความรู ้
ความรู้ท่ตี ้ องพัฒนา
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซึ้ ง โดย
สามารถค้นคว้าและอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทีท่ นั สมัย และเป็ นระบบ
2.2 ไม่ประเมิน
2.3 ไม่ประเมิน
วิธกี ารสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย/สัมมนา
3. ปฏิบัติ ปฏิบัติการกรณีศึกษาทางคลินิก
4. มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า/ศึกษาด้ วยตนเอง
วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฏี
2. ประเมินผลระหว่างการสัมมนาอภิปราย ปฏิบัติการในชั้นเรียนและปฏิบัติการกรณีศึกษา
ทางคลินิก
3. ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 ไม่ประเมิน
3.2 สามารถค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ และสังเคราะห์ผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงสร้ างสรรค์ผลงานใหม่
3.3 ไม่ประเมิน
3.4 สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรูใ้ นศาสตร์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ นําไปสู่สุขภาพทีด่ ีของประชาชน
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วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน ร่ วมกับการสัมมนา โดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้
ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยการค้ นคว้ าหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. กรณี ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ วย หรื อ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ า งๆในสาขา
กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
วิธกี ารประเมินผล
1 ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการอภิปรายสัมมนา
และการนําเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมและกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาผ่านปฏิบัติการและ
ปฏิบัติการกรณีศึกษาทางคลินิก ตลอดจนการเขียนและการนําเสนอรายงานกรณีศึกษา
(ผู้ป่วย)ทางคลินิก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 มี ค วามรับ ผิ ด ชอบการดํ า เนิน งาน การบริ ห ารจัด การเวลาสํ า หรับ การเรี ย นรู ข้ อง
ตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
4.2 ไม่ประเมิน
4.3 สามารถปรับตัวต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูอ้ ื่น
4.4 มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
วิธกี ารสอน
1. จั ดกิจกรรมส่งเสริ มให้ เกิดการอภิ ปรายสัมมนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้ เรี ยนและ
ผู้ ส อนอั น นํา ไปสู่ ก ารฝึ กที่ จ ะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลให้ เกิ ด การแสดงออก
ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนโดยพร้ อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดประสบการณ์สร้ างเสริมทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบผ่าน
การมอบหมายงาน
3. จั ดประสบการณ์สร้ างเสริ มทักษะในการปรั บตัวและมีป ฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ
ผู้ใช้ บริ การผู้ ร่วมงานและคณาจารย์ ผ่านการฝึ กปฏิบัติ และปฏิบัติการกรณี ศึกษาทาง
คลินิก
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วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการนําเสนอ อภิปราย
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างฝึ กปฏิบัติ และปฏิบัติการกรณีศึกษาทางคลินิก
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 ไม่ประเมิน
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการ
สือ่ สารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ตลอดจนสามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสือ่ ทีเ่ หมาะสม
5.4 ไม่ประเมิน
วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดกิจกรรมสร้ างเสริ มและพั ฒ นาทักษะการสื่อสารต่อกลุ่ มบุคคลต่างๆ ผ่านกระบวนการ
อภิปราย สัมมนา ปฏิบัติการ และปฏิบัติการกรณีศึกษาทางคลินิก
3. การส่งชิ้นรายงานที่ได้ รับมอบหมาย และรายงานกรณีศึกษา(ผู้ป่วย)ทางคลินิก
วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมิ นจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิ ปราย รายงาน กรณี ศึกษา ในรายวิชา
โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ผูส้ อน

ผูส้ อน

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

หัวข้อ

อาจารย์พิเศษ

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

9-ม.ค.63

สัมมนา

1

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

ผูส้ อน
สถานที่
/
ห้องเรีย
น

(1)The nervous system
- Review of the nervous system
8.3011.30

- Review of changes in neural function
across life span

3

KE

SWU
clinic

SL

SWU
clinic

SL

SWU
clinic

- Responses to nervous system damage

11.3012.30,
13.3014.30
2

16-ม.ค.63

- Neural adaptation, plasticity and
recovery of functions
(2)Framework in identification of
clinical problems and goal settings
· International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)
models
(3)Advanced
Physical
Therapy
management in stroke
· Advanced assessment skill, clinical
judgment
· Evidence-based assessment, management
and evaluation
Exercise: identification of clinical
problems and goal settings using ICF
models

2

8.3010.30
2

10.3012.30
3

4

23-ม.ค.63

30-ม.ค.63

8.3012.30
13.3014.30
8.3012.30

2
2

2

1
2

2

Practice: standardized assessment in stroke
Practice: specific problem management in
stroke I
Practice: specific problem management in
stroke II
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SWU
clinic

SL

SWU
clinic
SWU
clinic
SWU
clinic

SL
SL
SL
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6

7

8

9

13-ก.พ.63

17-ก.พ.63
24-ก.พ.63

5-มี.ค.63

14.3017.30
8.3011.30
11.3013.30
14.3016.30

(4)Vestibular rehabilitation
· Definition/ types of dizziness and its
pathology
· Psychological and other considerations
for vestibular patients
· Benign paroxysmal vertigo: assessment
and treatment
· Practice: Benign paroxysmal vertigo:
assessment and treatment
· Vestibular dysfunction: assessment and
treatment of UVL and BVL
· Standardized measure of vestibular and
related symptoms
· Practice: assessment and treatment of
BPPV (cont)
· Laboratory assessment & Clinical
practice in patients with vestibular
disorders I

3
3
2
2

9.0012.00

3

9.0012.00

· Laboratory assessment & Clinical
practice in patients with vestibular
disorders II

3

8.3010.30

(5)Advanced
Physical
Therapy
management in Parkinsonism
·
New trends in management of
Parkinsonism
·
The use of technology to aid the
patient in daily life
·
Evidence-based assessment,
management and evaluation
Practice: standardized assessment in
Parkinsonism

2

10

11

9-มี.ค.63

16-มี.ค.63

10.3012.30
8.3012.30
13.3017.30
8.3012.30

2
4
3
4

สถานที่
/
ห้องเรีย
น

RB

SWU
clinic

RB

SWU
clinic

WP

คณะ
กายภาพ
บําบัด/
ห้ อง221

WP
RB
ผศ.ดร
อลงกต

WP

ผศ.ดร
อลงกต

WP

ร.พ.
รามาธิบดี
อาคาร
สมเด็จ
พระเทพ
ฯ ชั้น 4
หู คอ
จมูก

RB

SWU
clinic

RB

SWU
clinic

Seminar: case studies (vestibular disorder)

RB

WP

case studies (vestibular disorder)

RB

WP

Seminar: Updates in specific problem
management for parkinsonism

RB
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ผูส้ อน

ผูส้ อน

5

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

8.3013.30

หัวข้อ

อาจารย์พิเศษ

6-ก.พ.63

สอบปฏิบตั ิ

บรรยาย

5

สอบบรรยาย

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบตั ิ

ครั้งที่

ผูส้ อน

SWU
Clinic
SWU
clinic
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9.0012.00

9.0012.00

3

15

9-เม.ย.63

9.0012.00

3

16

16-เม.ย.63

9.0012.00

3

20-เม.ย.63
23-เม.ย.63

9.0012.00
8.3012.30

17
18

19

30-เม.ย.63

2

3
4

8.3010.30

รวมชัว่ โมงเรียน - สอน

2

1
4

4
0

2
1

Lecture Exam:หัวข้อที่ (1) และ (4)

SL

JW

สถานที่
ฝึ กปฏิบตั ิ

SL

JW

SWU
Clinic

ผูส้ อน

อาจารย์พิเศษ

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

9.0011.00

14

(6)Clinical practice in neurological case*
I - IV
Clinical practice in neurological cases I:
Use clinical reasoning to develop better
clinical judgments
Seminar: case present from clinical
practice I
Clinical practice in neurological cases
II: Use evidence-based practice for
appropriate management
Clinical practice in neurological cases
III: Use evidence-based practice for
appropriate outcome measure
Clinical practice in neurological cases
IV: Demonstrate the progression and
further planning
Seminar: case present from clinical
practice II - IV*
(7)Seminar: Updates in neurological
management

3

1-เม.ย.63
2-เม.ย.63

13

หัวข้อ

ผูส้ อน

26-มี.ค.63

เวลา

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

12

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

ผู้สอน

สถานที่
ฝึ กปฏิบตั ิ

SL

SL

สถานที่
ฝึ กปฏิบตั ิ

JW

สถานที่
ฝึ กปฏิบัติ

SL
SL

JW

SL

RB

SWU
Clinic
SWU
Clinic
Take
home/
online
exam

SL

2

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
หลังการปฏิบัตแิ ละการสัมมนา
KE = อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี RB = รศ.ดร. รัมภา บุญสินสุข WP = อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
SL = ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
JW = อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
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สถานที่ /
ห้ องเรียน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่
โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการแสดงออก ในการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆในชั้นเรียน
และผลงานการฝึ กปฏิบัติการทางคลินิก
2
ความรู้ 2.1
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ
3
ทักษะทางปัญญา
1 ประเมินจากความสามารถในการคิด
3.4,(3.2)
วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการอภิปราย
สัมมนา การนําเสนอผลงานและรายงานใน
รายวิชาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากกระบวนการคิดวิเคราะห์
และแก้ ไขปัญหาผ่านปฏิบัติการและ
ปฏิบัติการกรณีศึกษาทางคลินิก ตลอดจน
การเขียนและการนําเสนอรายงาน
กรณีศึกษา(ผู้ป่วย)ทางคลินิก
4
ความสัมพันธ์ระหว่าง - ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
บุคคล และความ
ปฏิบัติการและการสัมมนา/อภิปราย
รับผิดชอบ
- ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
4.1,4.3,4.4
ความรับผิดชอบส่งงานตามกําหนด
5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง -ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี เพื่อการนําเสนอ การ
และการใช้ เทคโนโลยี อภิปราย และการรายงาน กรณีศึกษา
สารสนเทศ 5.2, 5.3
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย ( ) หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
1

คุณธรรม จริยธรรม
1.1,1.2,1.3
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สัปดาห์ทีป่ ระเมิน

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วน
การ
ประเมิน
5%

6, 19

35%

3-6, 10, 11,
13, 17,18

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

3-6, 10, 11,
13, 17,18

10%

รวม

100%

หน้า 10

มคอ. 3
การประเมินผล
สอบทฤษฎี 20% (Takehome exam/ SWU moodle)
- The nervouse system
- Vestibular rehabilitation
สอบปฏิบัติ 15% (ประเมินในชั่วโมงปฎิบัติ)
- Vestibular rehabilitation
15%
รายงาน 40%
- Framework in identification of clinical problems and goal settings 10%
- Clinical practice in neurological case
- Case report
- Report of an interested evidence applying for clinical practice
- Advanced Physical Therapy management in Parkinsonism
10%
สัมมนา/อภิปราย 25%
- Advanced Physical Therapy management in stroke
- Case present from Clinical practice
- Seminar: Updates in neurological management
รวม

10%
10%

10%
10%
10%
5%
10%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
ได้ ผลประเมินเป็ นเกรด B จึงจะถือว่าสอบผ่าน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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คะแนน
80.0 - 100
75.0 - 79.9
70.0 - 74.9
65.0 – 69.9
60.0 – 64.9
55.0 - 59.9
50.0 – 54.9
≤49.9
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Archives of physical medicine and rehabilitation. Chicago: American Congress of
Rehabilitation Medicine. p. v. ill., 27 cm.
2. American journal of physical medicine & rehabilitation. Baltimore, MD: Published
by Williams & Wilkins for the Association of Academic Physiatrists; 1995. p. v.
ill., ports. 28 cm.
3. Berry M, Logan A. CNS injuries cellular responses and pharmacological strategies.
Boca Raton: CRC Press; 1999.
4. Braddom RL, Buschbacher RM. Physical medicine and rehabilitation. 3nd ed.
Philadelphia: Saunders; 2007.
5. Kahle W, Frotscher M, Spitzer G. Nervous system and sensory organs. 5th rev. ed.
New York: Thieme; 2003.
6. Kiernan JA, Barr ML. Barr's the human nervous system : an anatomical viewpoint.
8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
7. Mihailoff GA, Briar C. Nervous system. 1st ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby;
2006.
8. Netter FH, Brass A, Dingle RV. Nervous system vol 1. West Caldwell, N.J.: CibaGeigy; 1991.
9. Nongnut U, Neuroprotective and central nervous system activities of ham
(Coscinium fenestratum): A Thesis (M.S. (Medical Physiology Graduate School))
-- Khon Kaen University 2005.; 2005.
10. Reeves AG. Disorders of the nervous system : a primer. Chicago, Ill.: Year Book
Medical Publishers; 1981.
11. Sanes DH, Reh TA, Harris WA. Development of the nervous system. San Diego,
Calif.: Academic Press; 2000.
12. Materson R, Ozer MN, Caplan LR. Management of persons with stroke. St. Louis:
Mosby; 1994.
13. Laidler P. Stroke rehabilitation : structure and strategy. 1st ed. San Diego, Calif.:
Singular Publishing Group; 1994.
14. Johnstone M. Restoration of normal movement after stroke. Edinburgh ; New York:
Churchill Livingstone; 1995.
15. Johnstone M. Therapy for stroke : building on experience. New York: Churchill
Livingstone; 1991.
16. นิพนธ์ พ. โรคหลอดเลือดสมอง = Stroke. ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2. ed. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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17. Gillen G, Burkhardt A. Stroke rehabilitation : a function-based approach. 2nd ed.
St. Louis, Mo.: Mosby; 2003.
18. Emery R. The creative stroke : communicating with brush and pen in graphic design.
Rockport, Mass.: Rockport.
19. Bronstein KS, Popovich JM, Stewart-Amidei C. Promoting stroke recovery : a
research-based approach for nurses. St. Louis: Mosby Yearbook; 1991.
20. Gordon WA. Advances in stroke rehabilitation. Boston: Andover Medical Publishers;
1993.
21. Adams HP, Del Zoppo GJ, Kummer RV. Management of stroke : a practical guide
for the prevention, evaluation and treatment of acute stroke. Caddo, OK:
Professional Communications; 1998.
22. Barnett HJM. Stroke : Pathophysiology, diagonsis, and management. New York:
Churchill Livingstone; 1998.
23. Gorelick PB, Alter M. The prevention of stroke. Boca Raton: Parthenon Pub. Group;
2002.
24. Bogousslavsky J. Long-term effects of stroke. New York: M. Dekker; 2002.
25. Wang-Fischer Y. Manual of stroke models in rats. Boca Raton: CRC Press; 2009.
26. Geyer JD, Gomez CR. Stroke : a practical approach. Philadelphia, PA: Wolters
Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins; 2009.
27. Bogousslavsky J. Stroke prevention by the practitioner. 2nd rev. / J. Bogousslavsky.
ed. Basel ; New York: Karger; 2003.
28. Bogousslavsky J, Bousser M-G. Advances in stroke prevention plenary symposium
at the 11th European Stroke Conference, Geneva, Switzerland, May 29-June 1,
2002. Basel ; New York: Karger; 2003.
29. Herdman S. Vestibular rehabilitation. Philadelphia: F.A. Davis; 1994.
30. Dawes M. Evidence-based practice : a primer for health care professionals. 2nd ed.
Edinburgh ; New York: Elsevier/Churchill Livingstone; 2005.
31. Booth A, Brice A. Evidence-based practice for information professionals : a
handbook. London: Facet; 2004.
32. Meulen Rt. Evidence-based practice in medicine and health care : a discussion of
the ethical issues. Berlin: Springer-Verlag |; 2005.
33. Hamer S. Achieving evidence-based practice: a handbook for practitioners. 2nd ed.
Edinburgh: B.Tindall; 2005.
34. Law MC, MacDermid J. Evidence-based rehabilitation : a guide to practice. 2nd ed.
Thorofare, NJ: Slack; 2008.
35. Rennie D. Users' guides to the medical literature : a manual for evidence-based
clinical practice. 2nd ed. New York: McGraw Hill Medical; 2008.
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. http://www.who.int/classifications/icf/en/
2. http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine-assess/module_fim_intro-en.html
3. www.strokecenter.org
4. Sanford J, Moreland J, Swanson LR, Stratford PW. Reliability of the Fugl-Meyer Assessment for
Testing Motor Performance in Patients Following Stroke. Phys Therapy,1993; 73(7): 447-54.
5. FIM. Instrument. Copyright © 1997 Uniform Data System for Medical Rehabilitation, a division
of UB Foundation Activities, Inc. Reprinted with the permission of UDSMR , University at
Buffalo, 232 Parker Hall, 3435 Main St., Buffalo, NY 14214
6. Gowland C, Stratford P, Ward M, Moreland J, Torresin W, Hullenaar SV, et.al. Measuring
physical impairment and disability with the Chedoke-McMaster Stroke Assessment. Stroke
1993;24;58-63
7. Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State Med Journal
1965;14:56-61. Used with permission.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การพูดคุยแลกปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน
- ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การประเมินการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมนา การปฏิบัติการ กรณีผ้ ูป่วย ที่นิสติ ได้ รับ
มอบหมาย
- ผลสัมฤทธิ์จากการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของนิสติ
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนโดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ปรับปรุงการสอนให้ มีความสอดคล้ องและเป็ นปัจจุบันตามความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบความสอดคล้ อ งของหั ว ขัอ การสอน วิ ธีก ารสอนและการประเมิ น ผล กับ
คําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในการประชุมพิจารณาตารางสอน/ประมวล
การสอน/มคอ3 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- การทวนสอบการกํา หนดแบบประเมิน ให้ คะแนนการสัมนา/รายงาน/ปฏิบั ติ ก าร โดย
คณาจารย์ผ้ ูร่วมสอน
- การทวนสอบจากการประชุ มประเมิ นผลการเรียน (ประชุ มตัดเกรด) โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯของปี ที่ผ่านมา
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