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รายละเอียดของรายวิชา กบ 241หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ ์ wanvisap@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(หลัก) 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jerabhorn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ratt@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

อ.ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อ.ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  กบ 202 ระบบร่างกายมนุษย์ - ระบบประสาท 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 220, 221, 301 และ 302 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

มิถุนายน 2559 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือเรียนรู้หลักการและฝึกการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางระบบ

ประสาท พัฒนาการในเดก็ปกติ เรียนรู้ผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาท การสรุปปัญหา วิเคราะห์

ปัญหา ต้ังเป้าหมาย และวางแผนการรักษาเบ้ืองต้น 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาท 

และผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาทได้ (2.1, 2.2, 2.4) 

2. อธบิายพัฒนาการในเดก็ปกติได้ (2.1, 2.2) 

3. อธบิายผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาทได้ (2.1, 2.2, 2.4) 

4. แสดงการซักประวัติ และตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทได้อย่าง

เหมาะสม (3.3, 4.2)  

5. สรุปปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาจากผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบ

ประสาทได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม (3.3, 4.2) 

6. วางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม (3.3) 

7. ตั้งสมมติฐานและค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ปัญหาและนาํเสนอความคิดเหน็

ต่อผู้ป่วยกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้งการพูด และการเขียน (4.2, 5.2, 5.3)   

8. แสดงถึงความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสตัย์ และความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเอง

ระหว่างการศึกษาตลอดรายวิชา (1.5) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสติและอาจารย์ผู้สอน ก่อนการดาํเนินการ

จัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีภาวะทางระบบ

ประสาท รวมถึง   ศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาท 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ 30 ชม./        

สมัมนา 15 ชม./

ภาคการศึกษา 

4 ชม. 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิง

ตวัเลข

การ

สื่อสาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนโดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูรดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. มีความเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8.  สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และ

ปฏบัิติการ 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณา

การความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 
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3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน  

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้    อ้างองิความรู้เชิงประจักษ์

ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. บรรยายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีภาวะทางระบบ

ประสาท รวมถึงผลตรวจพิเศษ 

2. ปฏบัิติการการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในเดก็และผู้ใหญ่ ที่มีภาวะทางระบบประสาท 

รวมถึงผลตรวจพิเศษ 

3. สัมมนา อภิปราย และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จากผู้ป่วยกรณีศึกษา และผู้ป่วยจริง โดยจัดการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยวิธีการใช้ปัญหา

เป็นหลัก (PBL)  

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยจริง การสมัมนา และ PBL ในช้ันเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 
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4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทาํการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตได้นาํเสนอผลการศึกษาด้วยตนเองจากนอกช้ันเรียน ความคิดของ

ตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนองานที่เกี่ยวกบัผู้ป่วย

ทางระบบประสาท 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ และวิจารณ์  

2. ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสขุภาพและในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธก์บัผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้รูปแบบของการฝึกปฏิบัติ และการสัมมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล 
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2. จัดการฝึกปฏบัิติการ และการสมัมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี

และกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3. สอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์  

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง

สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website หนังสือ และอภิปรายผลร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการสมัมนา โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายประเดน็ปัญหา และการเลือกใช้ข้อมูลอ้างองิได้

ถูกต้อง 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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6 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1.มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิ

ผู้ป่วย 

5. ไม่ประเมิน 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาระหว่างฝึกปฏบัิติที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู 

และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. สอดแทรกเน้ือหาการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ

แก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. สอดแทรกเน้ือหาการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์

ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

3. สอดแทรกเน้ือหาปฏิบัติการในกรณีที่นิสิตได้พบผู้ป่วยจริง และแสดงความสามารถในการ

สื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชน 

4. สอดแทรกเน้ือหาปฏิบัติการเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ

แก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างองิได้อย่างเหมาะสม 

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติการ 
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6. สอดแทรกเน้ือหาฝึกปฏบัิติการเป็นกลุ่มให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏบัิติงานของตนเอง ฝึกการ

มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี และสามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฏบัิติการ และการมีส่วนร่วมอภิปราย

ในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิ 

3. ประเมินจากการสังเกตการรายงานกรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการ

แก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลที่มีการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

5. ประเมินจากการสงัเกตการมีส่วนร่วมในกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการ

ปฏบัิติงาน มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 
ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนที ่.....2...  ปีการศึกษา ....2..... / ..2559.....  

 รหสัวิชา 241 ชื่อวิชา หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท 

(Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions)  

ค
รั้ง

ที
 ่

วนัที ่ เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

หวัขอ้ 

      
สถานที ่

/ 

หอ้งเรียน 

สือ่การสอน 

อาจารย ์

    

    

1 
10 มค. 

60 
8.30-9.00 0.5           

Principle assessment in neurological 

condition 
ทพิวัลย์ - -       220,221 

Computer, 

LCD, 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, เตียง

สงู, เตียง

เตี้ ย, เตียง

ปรับระดับ, 

film X-

rays, ค้อน

ยาง, สาํลี, 

ไม้จ้ิมฟัน, 

Step, 

walker, ไม้

เท้า, สายวัด

, หมอน, 

ผ้าขนหนู,  

    9.00-10.30 0.5 1         
Subjective examination in 

neurological condition 
ทพิวัลย์ 

ณฐั

กาญจน์ 
จิราภรณ์ นิธนัินท ์ วีรยา วันวิสาข ์ 220,221 

    10.30-12.30 1 1         การอ่าน flim ผู้ป่วยทางระบบประสาท นิธนัินท ์ ทพิวัลย์ 
ณฐั

กาญจน์ 
จิราภรณ์ วีรยา วันวิสาข ์ 220,221 

2 
17 มค. 

60 
8.30-10.30 1 1         

Observation and sensory testing in 

neurological assessment in 

neurological patient  

วันวิ

สาข ์

จิรา

ภรณ ์
ทพิวัลย์ 

ณฐั

กาญจน์ 
วีรยา รัตติยา 220,221 

    10.30-12.30 1 1         
DTR, m.tone, m.length, ROM 

assessment in neurological patient  

วันวิ

สาข ์

จิรา

ภรณ ์
ทพิวัลย์ 

ณฐั

กาญจน์ 
วีรยา รัตติยา 220,221 

3 
24 มค. 

60 
8.30-12.30 1 3         

Function & motor assessment in 

neurological patient 
รัมภา 

ณฐั

กาญจน์ 
จิราภรณ์ นิธนัินท ์ วีรยา พีรยา 220,221 

4 
31 มค. 

60 
8.30-12.30 1 3         Posture and balance  

วันวิ

สาข ์
ทพิวัลย์ 

ณฐั

กาญจน์ 
จิราภรณ์ วีรยา รัตติยา 220,221 

5 
7 กพ. 

60 
8.30-12.30 1 3         

Gait assessment in neurological 

patient  

สาย

ธดิา 
รัตติยา 

ณฐั

กาญจน์ 
จิราภรณ์ นิธนัินท ์ วันวิสาข ์ 220,221 
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6 
14 กพ. 

60 
8.30-12.30 1 3         

History taking & physical 

examination in neurological patient 

ณฐั

กาญจน์ 
รัตติยา จิราภรณ์ ทพิวัลย์ วีรยา นิธนัินท ์ 220,221 

7 
21 กพ. 

60 
8.30-12.30 1 3         

Problem identification in neurological 

patient (ผู้ป่วยจริง) 
รัตติยา นิธนัินท ์ ทพิวัลย์ จิราภรณ์ 

สาย

ธดิา 
พีรยา 220,221 

8 
28 กพ. 

60 
8.30-10.30         2   

Midterm examination  หัวข้อที่ 1-4 

(ยกเว้น principle), ดู VDO gait 

วันวิ

สาข ์
พีรยา         301,302 

    10.30-12.30 2           

การเรียงลาํดับปัญหา และ การวิเคราะห์

สาเหตุปัญหา   การเขียนรายงาน 

progression note, short, long term 

goal  

จิรา

ภรณ์ 
          302 

9 7 มีค. 60 8.30-12.30 2 2         
Normal development  (VDO normal 

& abnormal) 
พีรยา นิธนัินท ์ วันวิสาข ์ วีรยา รัตติยา 

ณฐั

กาญจน์ 
220,221 

10 
14 มีค. 

60 
8.30-12.30 1 3         Primitive reflexes and normal reaction  วีรยา นิธนัินท ์ วันวิสาข ์ พีรยา รัตติยา 

ณฐั

กาญจน์ 
220,221 

11 
21 มีค. 

60 
8.30-10.30         2   

Final examination หัวข้อที่ 5, 6, 9, 

10, ดู VDO normal development 

วันวิ

สาข ์
พีรยา         301,302 

    10.30-12.30   2         

การเรียงลาํดับปัญหา และ การวิเคราะห์

สาเหตุปัญหา   การเขียนรายงาน 

progression note, short, long term 

goal  

จิรา

ภรณ์ 
นิธนัินท ์ ทพิวัลย์ 

ณฐั

กาญจน์ 
วีรยา สายธดิา 

301, 

302 

12 
28 มีค. 

60 
8.30-12.30   4       

 

Review Lab: Primitive reflex and 

postural reaction (ประเมินในช้ันเรียน) 
วีรยา นิธนัินท ์ วันวิสาข ์ พีรยา รัตติยา 

ณฐั

กาญจน์ 

220, 

221 

13 
4-เม.ย.-

60 
8.30-12.30 1 

  

3       
PBL คร้ังที่ 1 (คิดคะแนนปฏบัิติและ

คะแนนรายงาน) 

วันวิ

สาข ์

ณฐั

กาญจน์ 
ทพิวัลย์ นิธนัินท ์ พีรยา จิราภรณ์ 

220, 

221 

14 
11-

เม.ย.-60 
8.30-12.30   

  

4       
PBL คร้ังที่ 2  (คิดคะแนนปฏบัิติและ

คะแนนรายงาน) 

วันวิ

สาข ์

ณฐั

กาญจน์ 
ทพิวัลย์ นิธนัินท ์ พีรยา จิราภรณ์ 

220, 

221 

15 
18-

เม.ย.-60 
8.30-12.30   

  

4       
Case Present and discussion I  (คิด

คะแนนปฏบัิติและคะแนนรายงาน) 

วันวิ

สาข ์

ณฐั

กาญจน์ 
ทพิวัลย์       

220, 

221 
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16 
25-

เม.ย.-60 
8.30-12.30   

  

4       
Case Present and discussion II  (คิด

คะแนนปฏบัิติและคะแนนรายงาน) 
นิธนัินท ์ พีรยา จิราภรณ์       

220, 

221 

17 
2 พค. 

60 
8.30-12.30   

 
      4 Review Lab: ประเมินในช้ันเรียน 

วันวิ

สาข ์

ณฐั

กาญจน์ 
รัตติยา 

จิราภรณ์ 
    

220, 

221 

                    
สาย

ธดิา 
ทพิวัลย์ นิธนัินท ์         

18 
9 พค. 

60 
8.30-12.30       4     SDL for Reserve Lab Examination 

วันวิ

สาข ์

ณฐั

กาญจน์ 
รัตติยา 

จิราภรณ์ 
    

220, 

221 

                    
สาย

ธดิา 
ทพิวัลย์ นิธนัินท ์         

รวมชัว่โมงเรียน - 

สอน 
    15 30 15 4 4 4 72.0               

  

หมายเหตุการสอน :                             จํานวนนสิิต: อาจารย ์= 1:14                 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์่ประเมิน สดัส่วนของการประเมิน 

2.2  คุณธรรมจริยธรรม 

1.5 (1.3, 1.4, 1.8) 
− พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม PBL และ 

case presentation 

− พฤตกิรรมการเข้าเรียนครบ ตรงต่อ

เวลา  

 

ตลอดภาคการศกึษา 

4-เม.ย.-60 

11-เม.ย.-60 

18-เม.ย.-60 

25-เม.ย.-60 

5% 

1.1, 1,2, 

2,1, 2.2 

ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.4 (2.6) 

  

− สอบทฤษฎ ี

− สอบปฏบิตั ิ

− ประเมินการปฏบิัติในช้ันเรียน 

− Problem based learning 

− Case Present and Discussion 

− พฤตกิรรมในช้ันเรียนการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเหน็ของตนเอง 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

28 กพ. 60 

21 มีค. 60 

28 มีค. 60 

4-เม.ย.-60 

11-เม.ย.-60 

18-เม.ย.-60 

25-เม.ย.-60 

2 พค. 60 

9 พค. 60 

40% 

1.1, 1,2, 

2,1, 2.2 

ทกัษะทางปัญญา 

3.3 (3.1, 3.4) 

 

− สอบทฤษฎ ี

− สอบปฏบิตั ิ

− ประเมินการปฏบิัติในช้ันเรียน 

− Problem based learning 

− Case Present and Discussion 

พฤตกิรรมในช้ันเรียนการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเหน็ของตนเอง 

ตลอดภาคการศกึษา 

28 กพ. 60 

21 มีค. 60 

28 มีค. 60 

4-เม.ย.-60 

11-เม.ย.-60 

18-เม.ย.-60 

25-เม.ย.-60 

2 พค. 60 

9 พค. 60 

35% 

2.1, 2.2  ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ 

4.2 (4.3, 4.4) 

 

− สอบปฏบิตั ิ

− ประเมินการปฏบิัติในช้ันเรียน 

− Problem based Learning 

− Case Present and Discussion 

− พฤตกิรรมในช้ันเรียนการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเหน็ของตนเอง 

28 มีค. 60 

4-เม.ย.-60 

11-เม.ย.-60 

18-เม.ย.-60 

25-เม.ย.-60 

2 พค. 60 

9 พค. 60 

10% 

2.2 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2, 5.3  

− Problem based Learning 

− Case Present and Discussion 

4-เม.ย.-60 

11-เม.ย.-60 

18-เม.ย.-60 

25-เม.ย.-60 

10% 

- ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

การประเมินผลการเรียน : 
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1. การประเมินภาคทฤษฎี (คิดเป็น 50 คะแนน) 

1.1 สอบทฤษฎีคร้ังที่ 1 (27.5 คะแนน) 

 -Subjective examination in neurological condition    2.5 คะแนน (2.17) 

 -การอ่าน film ผู้ป่วยทางระบบประสาท     5    คะแนน (4.35) 

 -Observation and sensory testing in neurological assessment in neurological patient 5 

 คะแนน (4.35) 

 -DTR, muscle tone, muscle length, ROM assessment in neurological patient  5 คะแนน 

 (4.35) 

 -Function & motor assessment in neurological patient   5 คะแนน (4.35) 

 -สอบดู VDO gait       5 คะแนน (4.35) 

 

 1.2 สอบทฤษฎีคร้ังที่ 2 (30 คะแนน)  

 -Posture and balance      5 คะแนน (4.35) 

 -Gait assessment in neurological patient   5 คะแนน (4.35) 

 -Normal development     10 คะแนน (8.7) 

 -Primitive reflexes and normal reaction   5 คะแนน (4.35)  

 -สอบดู VDO: Normal & abnormal development  5 คะแนน (4.35) 

2. การประเมินภาคปฏบัิติ (คิดเป็น 50 คะแนน)  

2.1 ประเมินการปฏบัิติ (35 คะแนน)     

-ซักประวัติ     10 คะแนน (9.09) 

-ตรวจร่างกาย     20 คะแนน (18.18) 

-ปฏบัิติการตรวจ primitive reflexes   5 คะแนน (4.55)  

 

2.2 ประเมิน Problem based learning (25 คะแนน)  

-คะแนนมีส่วนร่วม PBL   5 คะแนน (4.55) 

-คะแนนการนาํเสนอผู้ป่วยกรณีศึกษา  10 คะแนน (9.09)   

-คะแนนส่งงาน PBL    10 คะแนน (9.09)   

รวมทฤษฎี และปฏิบติั 100 คะแนน 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 

60 /ภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 ซ่ึงโดยรวมนิสติตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

เกรด คะแนน 

A 100 – 80.0 

B+ 79.9 - 75.0 

B 74.9 - 70.0 

C+ 69.9 – 65 

C 64.9 - 55 

D+ 54.9 - 50 

D 49.9 – 45 

E 44.9 – 0 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

− Sullivan O. Physical rehabilitation assessment and treatment. F.A. Davis company. 

1994. 

− Shumway-Cook A, Wollacott M. Motor control: theory and practical applications. 

4th ed. Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 

− Guccione A. (1995) Functional assessment. In: Sullivan S, Schmitz T editors. 

Physical rehabilitation assessment and treatment. 3rd ed. Philadelphia: F.A.Davis 

Company. p.193-208. 
 

2.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 ไม่มี 
  

  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสติ  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
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- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

- การประเมินผลการเรียนของรายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

จากการสงัเกตโดยอาจารย์ นิสติ

บางคน ไม่เสนอความคิดเหน็ 

หรืออภิปรายผลร่วมกบัเพ่ือนใน

กลุ่ม PBL 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

ประสานงานกบัอาจารย์ประจาํ

กลุ่ม PBL ให้กวดขันนิสติที่ขาด

ความสนใจ และกระตุ้นให้มีการ

เสนอแนะความคิดเหน็มากข้ึน 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  จัดทาํแผนการประเมินผลโดยระบุในมคอ.3 และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

-  ส่งแบบประเมินสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีาร

ประเมินก่อนนาํมาใช้จริง 

-  ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

-  ทาํการทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยการให้นิสิตแสดงวิธกีารแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา 

ภายหลังสิ้นสดุการเรียนการสอน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและนาํข้อมูลไปปรับปรุง

รายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 

 

กบ 241 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 16 

 


