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รายละเอียดของรายวิชา กภ 625 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อรายวิชา
กภ 625 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สาํ หรับกายภาพบําบัด
PTX625 Screening of Medical Disorders for Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
Professor William Boissonnault อาจารย์ผ้ ูสอน
สังกัด Rehabessentials ประเทศอเมริกา
ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
5. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี7. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
8. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ตุลาคม พ.ศ.2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 1

มคอ. 3
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้ นิสิตสามารถ
1. อธิบายบทบาทของนักกายภาพบําบัดในการคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
การให้ บริการทางกายภาพบําบัด (1.2, 4.1, 4.2)
2. อธิบายภาวะความผิดปกติทางการแพทย์ท่พี บบ่อยในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด (2.2, 3.2)
3. บูรณาการหลักการคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์เพื่อวางแผนการตรวจร่างกายทาง
กายภาพบําบัด (2.2, 3.2)
4. ออกแบบข้ อคําถามและแบบประเมินเพื่อใช้ คัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ท่พี บบ่อยในการ
ให้ บริการทางกายภาพบําบัด (1.2, 2,2, 3.2, 4.1, 5.3)
5. ดําเนินกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ในกรณีท่อี าการของผู้ป่วยอยู่
นอกขอบเขตการรักษาทางกายภาพบําบัด (1.2, 2,2, 3.2)
6. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ในกรณีท่อี าการของผู้ป่วยอยู่นอกขอบเขต
การรักษาทางกายภาพบําบัด (4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นครั้งแรก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แน วทางกา รคั ด กรองและ กา รใช้ เหตุ ผ ลทา งคลิ นิ กที่ จํ า เป็ นต่ อการ รวบร วมข้ อมู ล และ
การประเมิ น ผู้ ป่ วยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ วยและบุ ค คลากรทางการแพทย์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ใช้ หลักการคัดกรองทางการแพทย์ การตัดสินใจทางคลินิกในกรณีศึกษา

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
27 ชม./ภาคการศึกษา

ปฏิบตั ิการ/สัมมนาเชิง ศึกษาด้วยตนเองนอก
ปฏิบตั ิ
ชั้นเรียน
ตามความต้ องการของ
สัมมนา/อภิปราย
10 ชม.
นิสติ เฉพาะราย
18 ชม./ภาคการศึกษา
สอนเสริม
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 ด้ านที่ 3 ด้ านที่ 4 ด้ านที่ 5 ทักษะ
คุณธรร ความรู้ ทักษะ
ทักษะ การวิเคราะห์เชิง
ม
ทาง ความสัมพั
ตัวเลขการ
จริยธรร
ปัญญา
นธ์
สื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
ม
ระหว่าง
บุคคลและ สารสนเทศ
รายวิชา
ความ
รับผิดชอ
บ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
กภ 623 ปฐมเหตุของความ
เจ็บปวดสําหรับการรักษา
ทางกายภาพบําบัด

 







 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถประมวลปั ญหา และจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนรวมทั้งปั ญหา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผูอ้ ื่น
3. สนับสนุ นและส่งเสริมให้ผูอ้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมการนําเสนอความคิดเห็น
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิที่เปลีย่ นแปลงในวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้คําแนะนําแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
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2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย การศึกษาด้ วยตนเอง การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการเรียนรู้จากประสบการณ์การนําไปปฏิบัติงานจริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากชิ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถบู รณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชี พและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้เกิด
การปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สําคัญ
3. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาข้ อมูลทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบําบัด และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ประเมินตามสภาพจริงจากการนําเสนอรายงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผูน้ าํ ทีด่ ีทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สมั ฤทธิ์ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ท่ีมี ก ารมอบหมายงานรายกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ สนอแนวทาง การวางแผน
วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้ อนสูง
2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สื่อสารได้อย่ างมีประสิ ท ธิ ภาพและสามารถประเมินความสํ าเร็ จของการสื่อสารต่ อกลุ่ ม
บุคคลต่างๆ
3. นํ า เสนอผลงานวิ ช าการทั้ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ นทางการหรื อ ไม่ เ ป็ นทางการได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทีเ่ หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการใช้ ส่อื การสอนสารสนเทศ ระบบ SWU Moodle
2. มอบหมายให้ นิสติ รายงานประสบการณ์ทางคลินิกผ่านรายงาน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการใช้ SWU Moodle เพื่อเข้ าถึงสื่อการสอน และการแสดงความ
คิดเห็น
2. ประเมินจากการนําเสนอข้ อมูลผ่านรายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์
ที่
1

บรรยาย สัมมนา
1
1
1

2
3

3
1

สอบ
บรรยาย

หัวข้อ
Medical screening principles
Introduction to PT
Role/Responsibility
Patient Health History
Investigation
Recognizing Atypical
Symptoms/Signs
Review of Systems

อาจารย์พเิ ศษ

อาจารย์
ผูส้ อน

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Applying the Medical Screening Prof. William
Principles: Prevalence and

รัมภา
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สัปดาห์
ที่

บรรยาย สัมมนา

สอบ
บรรยาย

5
6
7

9
10

3

Assessment of Lymph Nodes

Prof. William

รัมภา

3

Case study 1 and 2

Prof. William

รัมภา

3

Case study 3 and 4

Prof. William

รัมภา

3
3
3
3
3
3
3

11
12
13
14
15

3

16
รวม

27

อาจารย์
ผูส้ อน

3

3

8

อาจารย์พเิ ศษ

Pathological Origins of Back
Pain
Cancer and Back Pain/
Infection and Back Pain
Ankylosing Spondylitis and Back
Pain
Abdominal Aortic Aneurysm and
Back Pain
NSAID and Related Adverse
Events
Clinical Guidelines (Fracture
and DVT)
Tuning Fork Assessment of
Bone Fracture and Reasons Not
to Use a Tuning Fork
LE Auscultation for Bone
Fracture
UE Auscultation for Bone
Fracture
Assessment of Abdominal Aortic
Aneurysm
Cranial Nerve Assessment

2
4

หัวข้อ

18

สอบภาคทฤษฎี และประเมินจาก
รายงาน

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

Prof. William

รัมภา

รัมภา

3

อาจารย์ให้ การแนะนําแบบ formative feedback เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ในแต่ละหัวข้ อ เพื่อการพัฒนาให้
นิสติ มีการพัฒนาการเรียนรู้ท่ดี ีข้ นึ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรร
มที่
2, 3
1, 2
2, 3
2, 3

1, 2, 3

ผลการเรียนรู ้

คุณธรรมจริยธรรม
1.2, 1.3
ความรู้
2.2
ทักษะทางปัญญา
3.2
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.3
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทศโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 (5.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ตลอด
หน้ าที่โครงงานและกิจกรรมที่
ภาค
ได้ รับมอบหมาย และรายงานการ
การศึกษา
ปฏิบัติกบั ผู้ป่วย
สอบภาคทฤษฎี และประเมิน
16
จากรายงาน

สัดส่วนการ
ประเมิน
5%
30 %

ประเมินจากข้ อสอบ case study

สัปดาห์ท่ี
12, 15

45 %

ประเมินจากการแสดงออกของ
นิสติ ในการทํางานตามที่ได้ รับ
มอบหมาย และการแสดงความ
คิดเห็น

สัปดาห์ท่ี
12, 15

10 %

ตลอด
ภาค

10 %

ประเมินจากรายงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
รวม

กิจกรรมการประเมินผล
1.สอบวัดความรู้และทักษะทางปัญญา (open book exam)
2. ทํางานที่ได้ รับมอบหมาย
Assignment: Design medical screening form for your practice
3. ความรับผิดชอบ
รวม
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100%

75%
20%
5%
100%
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
80.0-100
A
75.0-79.9
B+
70.0-74.9
B
65.0-69.9
C+
60.0-64.9
C
55.0-59.9
D+
50.0-54.9
D
<50
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน: ยังไม่มี เนื่องจากเป็ นการเปิ ดรายวิชาเป็ นครั้งแรก
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
- อาจารย์และนิสติ ทําแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิต เพื่ อพั ฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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