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รายละเอียดของรายวิชา กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisap@swu.ac.th
jerabhorn@swu.ac.th
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
rumpa@swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ratt@swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@swu.ac.th
tippawano@swu.ac.th
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
nuttakarn@swu.ac.th
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
peeraya@swu.ac.th
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
nithinun@swu.ac.th
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
yupapornr@g.swu.ac.th
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา(หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) กบ 202 ระบบร่างกายมนุษย์ - ระบบประสาท
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี-
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8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้ อง 220, 221, 301 และ 302
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่ อเรี ยนรู้ หลั ก การตรวจประเมิน ทางกายภาพบํา บั ดในภาวะทางระบบประสาท ฝึ กการตรวจ
ประเมิน การแปลผลการตรวจ สรุป และวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปัญหาทางกายภาพบําบัด
ในภาวะทางระบบประสาทได้ อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาท
และผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาทได้ (2.1, 2,2, 2.3)
2. อธิบายผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาทได้ (2.1, 2,2, 2.3)
3. แสดงการซักประวัติ และตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทได้ อย่าง
เหมาะสม (2.1, 2,2, 2.3, 3.3)
4. สรุปปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาจากผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบ
ประสาทได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม (3.3, 4.2)
5. ตั้งสมมติฐานและค้ นคว้ าหาความรู้ เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาและนําเสนอความคิดเห็น
ต่อผู้ป่วยกรณีศึกษาได้ อย่างเหมาะสม ทั้งการพูด และการเขียน (3.3, 4.2, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อพัฒนารายวิชาตามข้ อเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสติ อาจารย์ผ้ ูสอน และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก่อนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝึ กการตรวจประเมิน
การแปลผลการตรวจ สรุป และวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปั ญหาทางกายภาพบําบัดในภาวะ
ทางระบบประสาทได้ อย่างเหมาะสม
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา ศึกษาด้วยตนเอง
ปฏิบัติ 30 ชม./
ตามความต้ องการ
สัมมนา 15 ชม./
4 ชม.
ของนิสติ เฉพาะราย
ภาคการศึกษา

15 ชม./ภาค
การศึกษา

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)

รายวิชา

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๑
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๓





๔ ๕

๒. ความรู้
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๓. ทักษะทางปั ญญา

๔. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑


๒

๖. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

๓

๔

๑ ๒

๓

๔

๑ ๒ ๓
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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1. ไม่ประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง ในรายวิ ช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
3. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ และการ
ปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในรายวิชา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิตกายภาพบํา บั ดต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริ การ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาหลักการและฝึ กตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะทาง
ระบบประสาท รวมถึงศึ กษาผลการตรวจพิ เศษทางระบบประสาททั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็ น
ระบบ ตามลักษณะธรรมชาติรายวิ ชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิ ชานั้ นๆ โดยใช้ รูปแบบการจั ดการ
เรี ย นรู้ ท่ีห ลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบั ติ ร่ ว มกับ การสั มมนา การอภิ ป รายการค้ น คว้ า การ
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วิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม จั ดให้ มีการใช้
หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยจริง และการสัมมนาในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1 สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2 ไม่ประเมิน
3 สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู ้อื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4 สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจที่จะทําการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้ นาํ เสนอผลการศึกษาด้ วยตนเองจากนอกชั้นเรี ยน ความคิดของ
ตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทํา งานที่ได้ รั บ มอบหมายโดยมุ่ งเน้ น การเรี ยนรู้ แ ละค้ นคว้ าหรื อ นําเสนองานที่เ กี่ยวกับ
สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. การค้ นคว้ ากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบั ดและสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจาก
การนําเสนอผลการค้ นคว้ าในรายวิชา
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2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1 ไม่ประเมิน
2 มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3 สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4 มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาการเรี ย นรู้ ที่เ น้ น การมี ป ฏิสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ ร่ ว มงานหรื อ บุ ค คลภายนอกที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ รู ป แบบของการฝึ กปฏิบั ติ และการสั ม มนากลุ่ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน อั น จะนํ า ไปสู่ การฝึ กที่ จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการฝึ กปฏิบัติการ และการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีม
และกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมาย และนํา เสนอข้ อ มู ล
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สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รู ปแบบของการนํา เสนอที่เ หมาะสมสําหรั บกลุ่ มบุ คคลที่แตกต่ างกันได้ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ ด้า น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1 ไม่ประเมิน
2 ไม่ประเมิน
3 สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website หนังสือ และอภิปรายผลร่วมกันใน
ชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
อ้ างอิงได้ ถูกต้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบั ด มี คุณสมบั ติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชีพกายภาพบําบั ดในการตรวจประเมิน วิ นิจฉั ย
ป้ องกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผ้ ู ใช้ บริ ก ารตามข้ อกํา หนดสภา
กายภาพบําบัด
2 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจั กษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน
3 มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
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4 มี ความสามารถในการปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบํา บั ดอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาระหว่างฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. สอดแทรกเนื้อหาการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ
แก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. สอดแทรกเนื้อหาการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิง
ประจักษ์
4. สอดแทรกเนื้อหาปฏิบัติการเป็ นกรณีศึกษาเพื่ อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ
แก้ ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าแหล่งอ้ างอิงได้ อย่างเหมาะสม
5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติการ
6. สอดแทรกเนื้อหาฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่มให้ นิสติ รู้จักหน้ าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึ กการ
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และสามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึ กปฏิบัติการ และการมีส่วนร่ วมอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผล
ทางคลินิกและการอ้ างอิง
3. ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลที่มีการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงหน้ าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1

อ. 9 มค. 2561

8.30-9.00

0.5

9.00-10.30

0.5

10.3012.30

2

อ. 16 มค.
2561

8.30-10.30
10.3012.30

1

0.5

0.5

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ .....2... ปี การศึกษา ....2..... / ..2560.....
รหัสวิชา 241 ชื่อวิชา หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
(Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions)
หัวข้อ

Principle assessment in
neurological condition
1

Subjective examination in
neurological condition

1

การอ่าน flim ผู้ป่วยทางระบบ
ประสาท

1.5

1.5

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
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Observation and sensory
testing in neurological
assessment in neurological
patient
DTR, m.tone, m.length,
ROM assessment in
neurological patient

สถานที่
/
ห้องเรีย
น

อาจารย์

ทิพวัลย์

จิรา
ภรณ์

ยุภา
ภรณ์

นิธนิ ันท์

ทิพวัลย์

จิรา
ภรณ์

ยุภา
ภรณ์

นิธนิ ันท์

นิธนิ ันท์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

หน้า 9

ณัฐ
กาญจ
น์
ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1
220,22
1

ยุภาภรณ์

ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1

ยุภาภรณ์

ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1

ยุภาภรณ์

ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1

สื่อการสอน
Computer,
LCD,
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน,
เตียงสูง,
เตียงเตี้ย,
เตียงปรับ
ระดับ, film
X-rays,
ค้ อนยาง,
สําลี, ไม้ จ้ มิ
ฟั น, Step,
walker, ไม้
เท้ า, สายวัด

มคอ. 3
3

อ. 23 มค.
2561

4

อ. 30 มค.
2561

8.30-12.30

5

อ. 6 กพ. 2561

8.30-12.30

6

อ. 13 กพ.
2561

8.30-10.30

7

อ. 20 กพ.
2561

8

อ. 27 กพ.
2561

9

อ. 6 มีค. 2561

8.30-12.30

3

Function & motor
assessment in neurological
patient

2

2

Posture and balance
assessment and diagnosis

1

3

1

2

10.3012.30

2

8.30-12.30

2

8.30-12.30

1

อ. 13 มีค.
2561

3
2

10.3012.30
10

8.30-12.30

Vestibular assessment and
diagnosis

2

8.30-10.30
2

1

Gait assessment in
neurological patient
Midterm examination หัวข้ อ
ที่ 1-4 (ยกเว้ น principle), ดู
VDO gait
การเรียงลําดับปั ญหา และ
การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
การเขียนรายงาน progression
note, short, long term goal

3
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History taking & physical
examination in neurological
patient (ใหม่)
Final examination หัวข้ อที่
5, 6, 7, 8
การเรียงลําดับปั ญหา และ
การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
การเขียนรายงาน progression
note, short, long term goal
Problem identification in
neurological patient (ผู้ป่วย
จริง) ครั้งที่ 1

ยุภาภรณ์

รัตติยา

220,22
1

จิรา
ภรณ์

ยุภาภรณ์

ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1

จิรา
ภรณ์

ยุภาภรณ์

รัตติยา

220,22
1

รัมภา

พีรยา

นิธนิ ันท์

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

สายธิดา

พีรยา

วันวิสาข์

พีรยา

301,30
2
220,22
1

จิราภรณ์

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

ยุภาภรณ์

ณัฐ
กาญจ
น์

220,22
1

ณัฐ
กาญจน์

พีรยา

นิธนิ ันท์

ยุภาภรณ์

รัตติยา

220,22
1

วันวิสาข์

พีรยา

จิราภรณ์

พีรยา

วันวิสาข์

ยุภาภรณ์

รัตติยา

220,22
1

รัตติยา

พีรยา

สายธิดา

ยุภาภรณ์

วันวิ
สาข์

308
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301,30
2

, หมอน,
ผ้ าขนหนู,

มคอ. 3
11

อ. 20 มีค.
2561

8.30-12.30

1

12

อ. 27 มีค.
2561

8.30-12.30

1

13

อ. 3 เมย. 2561

8.30-12.30

4

14

อ 10 เมย.
2561

8.30-12.30

4

15

อ. 24 เมย.
2561

8.30-12.30

4

16

อ. 1 พค. 2561

8.30-10.30

10.3012.30

Problem identification in
neurological patient (ผู้ป่วย
จริง) ครั้งที่ 2
PBL ครั้งที่ 1 (คิดคะแนน
ปฏิบัติและคะแนนรายงาน)

3
3

PBL ครั้งที่ 2 (คิดคะแนน
ปฏิบัติและคะแนนรายงาน)
Case Present and discussion
I (คิดคะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
Case Present and discussion
II (คิดคะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน)
Function & motor
assessment in neurological
patient (ประเมินในชั้นเรียน)

2

History taking & physical
examination in neurological
patient (ประเมินในชั้นเรียน)

2

รัตติยา

พีรยา

สายธิดา

ยุภาภรณ์

วันวิ
สาข์

308

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

ณัฐ
กาญจน์

พีรยา

220,
221

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

จิรา
ภรณ์

ณัฐ
กาญจน์

พีรยา

220,
221

วันวิสาข์

ทิพ
วัลย์

ณัฐ
กาญจน์

พีรยา

จิรา
ภรณ์

วันวิสาข์/
ยุภาภรณ์

ทิพ
วัลย์

นิธนิ ันท์

ณัฐ
กาญจน์

รัตติยา

220,
221

จิราภรณ์

สาย
ธิดา

วันวิสาข์/
ยุภาภรณ์

ทิพ
วัลย์

นิธนิ ันท์

ณัฐ
กาญจน์

รัตติยา

220,
221

สาย
ธิดา
ทิพ
วัลย์
สาย
ธิดา

นิธนิ ันท์

ณัฐ
กาญจน์

รัตติยา

220,
221

จิราภรณ์
17

อ. 15 พค.
2561

8.30-12.30

4

Lab examination

วันวิสาข์/
ยุภาภรณ์
จิราภรณ์
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220,
221
220,
221

มคอ. 3
รวมชัว่ โมงเรียน - สอน

15

30

15

0

4

4

68.0
จํ านวนนิสิต: อาจารย์ =
1:14

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ หลังการสอบและการสัมมนา (PBL)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่
2

-

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
(1.2, 1.3)

− พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม PBL และ ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาห์ท่ี 12-15
case presentation
− พฤติกรรมการเข้ าเรียนครบ ตรงต่อ
เวลา

5%

1, 2

ความรู้
2.1, 2.2, 2.3

−
−
−
−
−
−

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาห์ท่ี 6, 9
สัปดาห์ท่ี 12-15
สัปดาห์ท่ี 16, 17

40%

1, 2

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

−
−
−
−
−

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาห์ท่ี 6, 9
สัปดาห์ท่ี 12-15
สัปดาห์ท่ี 16, 17

35%

2

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
4.2, 4.3, 4.4

−
−
−
−
−

สัปดาห์ท่ี 12-15
สัปดาห์ท่ี 16, 17

10%

2

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

−
−

สอบทฤษฎี
สอบปฏิบตั ิ
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
Problem based learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สอบทฤษฎี
สอบปฏิบตั ิ
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
Problem based learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สอบปฏิบตั ิ
ประเมินการปฏิบัติในชั้นเรียน
Problem based Learning
Case Present and Discussion
พฤติกรรมในชั้นเรียนการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
Problem based Learning
Case Present and Discussion

สัปดาห์ท่ี 12-15

10%

-

-

-

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
การประเมินผลการเรียน :
1. การประเมินภาคทฤษฎี (คิดเป็ น 50 คะแนน)
1.1 สอบทฤษฎีครั้งที่ 1 (32.5 คะแนน)
-Subjective examination in neurological condition
-การอ่าน film ผู้ป่วยทางระบบประสาท
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
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2.5 คะแนน
5 คะแนน

หน้า 13

มคอ. 3

-Observation and sensory testing in neurological assessment in neurological patient 2.5
คะแนน
-DTR, muscle tone, muscle length, ROM assessment in neurological patient 2.5 คะแนน
-Function & motor assessment in neurological patient
5 คะแนน
-Posture and balance assessment
10 คะแนน
-สอบดู VDO gait
5 คะแนน
1.2 สอบทฤษฎีครั้งที่ 2 (30 คะแนน)
-Gait assessment in neurological patient
5 คะแนน
-การเรียงลําดับปัญหา และ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การเขียนรายงาน progression note,
short, long term goal
10 คะแนน
10 คะแนน
- Vestibular assessment and diagnosis
- History taking & physical examination in neurological patient
5 คะแนน
2. การประเมินภาคปฏิบัติ (คิดเป็ น 50 คะแนน)
2.1 ประเมินการปฏิบัติ (30 คะแนน)
-ซักประวัติ
10 คะแนน
-ตรวจร่างกาย
20 คะแนน
2.2 ประเมิน Problem based learning (25 คะแนน)
-คะแนนมีส่วนร่วม PBL
5 คะแนน
-คะแนนการนําเสนอผู้ป่วยกรณีศึกษา
10 คะแนน
-คะแนนส่งงาน PBL
10 คะแนน
รวมทฤษฎี และปฏิบตั ิ 100 คะแนน
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ
60 /ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 ซึ่งโดยรวมนิสติ ต้องได้เกรด C จึ งจะถือว่าสอบผ่าน
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. ตําราและเอกสารหลัก
− O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical rehabilitation. Philadelphia: F.A. Davis
company, 2007
− O’Sullivan SB. Physical rehabilitation assessment and treatment. F.A. Davis
company. 1994.
− Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: theory and practical
applications. Baltimore: Wiliams&Wilkins, 1995
− 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.เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- สังเกตความมีระเบียบวินัยในการเข้ าชั้นเรียนกลยุทธ์การประเมินการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
- การประเมินผลการเรียนของรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
อยากให้ มีการประกาศคะแนน

การดําเนินการปรับปรุง
มีการประกาศคะแนนหลังจาก
การสอบเสร็จสิ้น 1 เดือน

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดทําแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี าร
ประเมินก่อนนํามาใช้ สอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการให้ นิสิตแสดงวิธกี ารแก้ ไขปัญหาจากกรณีศึกษา
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสต
ิ และอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพร้ อมข้ อเสนอแนะแก้ ไขมานําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้ อมูลไปปรับปรุง
รายวิชาต่อไป

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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