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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 241หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
กบ241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท 
PX241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions 

2. จํานวนหนวยกิต 
2 (1-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา )หลกั(  

อ.ดร.จิราภรณวรรณปะเข Jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา )รอง(  

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รตัติยา จินเดหวา ratt@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม tippawano@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

 
 
 

อ.ดร.ณัฐกาญจน รณุรงค nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อ.ดร.พีรยา เต็มเจรญิสุข peeraya@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 
 
 

อ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 

อ.ดร.ยภุาภรณรัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล Weeraya@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) กบ202ระบบรางกายมนุษย - ระบบประสาท 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมม-ี 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหอง 220, 221และ 308 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
22 มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
เพ่ือเรียนรูหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝกการตรวจประเมิน การแปลผล

การตรวจ สรุป และวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปญหาทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาทไดอยาง
เหมาะสม 

วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา 
1. อธิบายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผูปวยท่ีมีภาวะทางระบบประสาทและผลการตรวจ

พิเศษทางระบบประสาทได (2.1, 2,2, 2.3) 
2. อธิบายผลการตรวจรางกายในผูปวยท่ีมีภาวะทางระบบประสาทได (2.1, 2,2, 2.3) 
3. แสดงการซักประวัติ และตรวจรางกายในผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบประสาทไดอยางเหมาะสม (2.1, 2,2, 

2.3, 3.3)  
4. สรุปปญหา และวิเคราะหปญหาจากผลการตรวจรางกายในผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบประสาทไดอยาง

เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม (3.3, 4.2) 
5. ตั้งสมมติฐานและคนควาหาความรูเพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาและนําเสนอความคดิเห็นตอผูปวย

กรณีศึกษาไดอยางเหมาะสม ท้ังการพูด และการเขียน  )3.3 , 4.2, 5.3) 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนารายวิชาตามขอเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสติ อาจารยผูสอน และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรกอน

การดําเนินการจัดการเรียนการสอน   
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝกการตรวจประเมิน การแปลผลการ

ตรวจ สรุป และวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถนําเสนอปญหาทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาทไดอยางเหมาะสม 
 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ/สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

15ชม. /ภาคการศึกษา 
ตามความตองการของ

นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัต3ิ0ชม./  
สัมมนา 15 ชม./ภาค

การศึกษา 
4 ชม. 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ)  

 

รายวิ
ชา 

๑.คณุธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู 
๓.ทักษะทาง

ปญญา 

๔.
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕ .ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 

การ
สื่อสาร
และการ

ใช
เทคโนโลยี
สารสนเท

ศ 

๖.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๔๑                           

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสตูรมคีวามจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ดังตอไปน้ี  

1. ไมประเมิน 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ และ

สามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 
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3. เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

 
1.2  วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท้ังในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง  
3. สงเสริมใหผูเรียนมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในช้ันเรียนและกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติในรายวิชา 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตรของวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพท่ี
นําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู ดังน้ี 

1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 
3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

 
2.2  วิธีการสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรูศึกษาหลักการและฝกตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผูปวยท่ีมีภาวะทางระบบประสาท 
รวมถึงศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาทท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อยางเปนระบบ ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย การฝกปฏิบัติ รวมกับการ
สัมมนา การอภิปรายการคนควาการวิเคราะหรวมกับสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
จัดใหมีการใชหัวขอปญหา กรณีศึกษา สถานการณจริง การสัมมนา โดยจัดการเรียนรูในช้ันเรียน  

 
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใชความรูในการ

ตรวจประเมินผูปวยจริง และการสัมมนาในช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญาเพ่ือพัฒนาไปสูความเปนนักวิชาชีพ 
ดังน้ันการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และ
เรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังน้ี 

1 สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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2 ไมประเมิน 
3 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธท่ีปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
4 สามารถประยุกตใช และบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

3.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนสนใจท่ีจะทําการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
2. การจัดสัมมนาโดยใหนิสิตไดนําเสนอผลการศึกษาดวยตนเองจากนอกช้ันเรียนความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 
3. การทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยมุงเนนการเรียนรูและคนควาหรือนําเสนองานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
4. การคนควากรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกับผูปวย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1 .ประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบการวิเคราะหวิจารณประเมินจากการนําเสนอผล

การคนควาในรายวิชา 
2 .ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหาโดยการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

นิสิตตองมีความสามารถในการปรบัตัว และมีปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถทํางาน
รวมกันได ตองมีความรับผดิชอบในการปฏิบัตหินาท่ี และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในศาสตรของวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ ดังน้ี 

1 ไมประเมิน 
2 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
3 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณท่ีแตกตางกัน 
4 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผดิชอบในการเรยีนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกร 
 

4.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาการเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธกับ ผูรวมงานหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ โดยใชรูปแบบ

ของการฝกปฏิบัติ และการสัมมนากลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและ
ผูสอน อันจะนําไปสู การฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. จัดการฝกปฏิบัติการ และการสัมมนาใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนและพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

3. สอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ  

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมกิจกรรมโดยอาจารย  
2. ประเมินจากผลงานของกลุมท่ีไดรบัมอบหมาย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
สามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร

ท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1 ไมประเมิน 
2 ไมประเมิน 
3 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอ

ท่ีเหมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองผาน Websiteหนังสือและอภิปรายผลรวมกันในช้ันเรียน 
2. มอบหมายงานใหนิสติทุกคนมสีวนรวมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหาและเลือกใชขอมูล อางอิงไดถูกตอง 
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยใหนิสิตไดใชทักษะการสื่อสารได

อยางเหมาะสม 

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และผานการ
ประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสามารถใหบริการกับผูรับบริการไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน บําบัด รักษา 
ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด 

2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใชความรู ความ
เขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 
และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3 มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยางเหมาะสม 
4 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 
 

6.2 วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาระหวางฝกปฏิบัติทางคลินิกท่ีครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน รักษา ฟนฟู และ

สงเสริมสุขภาพ แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 

2. สอดแทรกเน้ือหาการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก 
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3. สอดแทรกเน้ือหาการเขียนรายงานและการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกท่ีมีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ 

4. สอดแทรกเน้ือหาปฏิบัติการเปนกรณีศึกษาเพ่ือใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา รวมกับ
การใชเหตุผลทางคลินิกและการคนควาแหลงอางอิงไดอยางเหมาะสม 

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูปวยและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ในชวงการฝกปฏิบัติการ 

6. สอดแทรกเน้ือหาฝกปฏิบัติการเปนกลุมใหนิสิตรูจักหนาท่ีในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝกการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
และสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 

6.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝกปฏิบัติการ และการมีสวนรวมอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินทักษะการฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหาและ การแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกและ

การอางอิง 
3. ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษาท่ีแสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหา รวมกับการใช

เหตุผลท่ีมีการอางอิงไดถูกตองเหมาะสม 
5. ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงหนาท่ีของตนเองในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธท่ี

ดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 

 
 

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบดัในภาวะทางระบบประสาท 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 
 



มคอ. 3 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี .....2...  ปการศึกษา ....2..... / ..2561..... 
รหัสวิชา 241 ชื่อวิชาหลกัการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท 

(Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions)   

คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 
บร

รย
าย

 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

SD
L 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารย 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

สื่อการ
สอน 

1 
อ.8 มค.
2562 

8.30-9.00 0.5           

Principle 
assessment in 
neurological 
condition 

ทิพวัลย         220,221 

Compute
r, LCD, 
เอกสาร

ประกอบก
ารสอน, 
เตียงสูง, 
เตียงเตีย้, 
เตียงปรับ
ระดับ, 
film X-

rays, คอน
ยาง, สําล,ี 
ไมจิ้มฟน, 

Step, 
walker, 

    9.00-9.30 0.5           

Subjective 
examination in 
neurological 
condition 

ทิพวัลย         220,221 

    
9.30-
10.30 

  1         

Subjective 
examination in 
neurological 
condition 

ทิพวัลย ยุภาภรณ นิธินันท    220,221 

    
10.30-
11.30 

1           
การอานflimผูปวย
ทางระบบประสาท 

นิธินันท         220,221 
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11.30-
12.30 

  1         
การอานflimผูปวย
ทางระบบประสาท 

นิธินันท ยุภาภรณ ทิพวัลย    220,221 

ไมเทา, 
สายวัด, 
หมอน, 

ผาขนหนู,  

2 
อ.15 มค.

2562 
8.30-9.00 0.5           

Observation and 
sensory testing in 
neurological 
assessment in 
neurological 
patient  

วันวิสาข         220,221 

    
9.00-
10.30 

  
1.
5 

        

Observation and 
sensory testing in 
neurological 
assessment in 
neurological 
patient  

วันวิสาข ยุภาภรณ ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
 220,221 

    
10.30-
11.00 

0.5           

DTR, m.tone, 
m.length, ROM 
assessment in 
neurological 
patient  

วันวิสาข         220,221 

    
11.00-
12.30 

  
1.
5 

        

DTR, m.tone, 
m.length, ROM 
assessment in 
neurological 
patient  

วันวิสาข ยุภาภรณ ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
 220,221 

3 
อ.22 มค.

2562 
8.30-9.30 1           

Function & motor 
assessment in 

รัมภา         220,221 

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบดัในภาวะทางระบบประสาท 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 9 
 



มคอ. 3 

neurological 
patient 

    
9.30-
12.30 

  3         

Function & motor 
assessment in 
neurological 
patient 

รัมภา ยุภาภรณ นิธินันท วีรยา   220,221 

4 
อ.29 มค.

2562 
8.30-
10.30 

2           

Posture and 
balance 
assessment and 
diagnosis 

วันวิสาข         220,221 

    
10.30-
12.30 

  2         

Posture and 
balance 
assessment and 
diagnosis 

วันวิสาข จิราภรณ ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
  220,221 

5 
อ.5 กพ.
2562 

8.30-9.30 1           
Gait assessment 
in neurological 
patient  

สายธิดา         220,221 

    
9.30-
12.30 

  3         
Gait assessment 
in neurological 
patient  

สายธิดา พีรยา วีรยา    220,221 

6 
อ.12 กพ.

2562 
8.30-
10.30 

        2   

Midterm 
examination  
หัวขอท่ี1-4 (ยกเวน 
principle), ดู VDO 
gait 

วีรยา พีรยา       301,302 
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10.30-
12.30 

2           

การเรยีงลําดับปญหา
และ การวิเคราะห
สาเหตุปญหาการ
เขียนรายงาน 
progression note, 
short, long term 
goal  

จิราภรณ         220,221 

7 
อ.26 กพ

2562 
8.30-
10.30 

2           
Vestibular 
assessment and 
diagnosis 

วันวิสาข         220,221 

    
10.30-
12.30 

  2         
Vestibular 
assessment and 
diagnosis 

วันวิสาข ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
จิราภรณ ยุภาภรณ 220,221 

8 
อ.5 มีค.
2562 

8.30-9.30 1           

History taking & 
physical 
examination in 
neurological 
patient (ใหม) 

ณัฐ
กาญจน 

        220,221 

    
9.30-
12.30 

  3         

History taking & 
physical 
examination in 
neurological 
patient (ใหม) 

ณัฐ
กาญจน 

พีรยา วีรยา    220,221 

9 
อ.12 มีค.

2562 
8.30-
10.30 

        2   
Final examination 
หัวขอท่ี 5, 6, 7, 8 

วีรยา พีรยา       301,302 
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10.30-
12.30 

  2         

การเรยีงลําดับปญหา
และ การวิเคราะห
สาเหตุปญหาการ
เขียนรายงาน 
progression note, 
short, long term 
goal  

จิราภรณ พีรยา วีรยา    220,221 

10 
อ.19 มีค.

2562 
8.30-9.30 1           

Problem 
identification in 
neurological 
patient (ผูปวยจริง) 
ครั้งท่ี 1 

รัตติยา         308 

    
9.30-
12.30 

  3         

Problem 
identification in 
neurological 
patient (ผูปวยจริง) 
ครั้งท่ี 1 

รัตติยา ยุภาภรณ      308 

11 
อ.26 มีค.

2562 
8.30-9.30 1           

Problem 
identification in 
neurological 
patient (ผูปวยจริง) 
ครั้งท่ี 2 

รัตติยา         308 

    
9.30-
12.30 

  3         

Problem 
identification in 
neurological 
patient (ผูปวยจริง) 
ครั้งท่ี 2 

รัตติยา วีรยา      308 
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12 
อ.2 เมย.
2562 

8.30-9.30 1 
  

        
PBL ครั้งท่ี 1 (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน) 

วันวิสาข         220, 221 

    
9.30-
12.30 

  
  

3       
PBL ครั้งท่ี 1 (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน) 

วันวิสาข ทิพวัลย พีรยา จิราภรณ 
ณัฐ

กาญจน 
220,221 

13 
อ.9 เมย.
2562 

8.30-
12.30 

  
  

4       
PBL ครั้งท่ี 2  (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน) 

วันวิสาข ทิพวัลย พีรยา จิราภรณ 
ณัฐ

กาญจน 
220, 221 

14 
อ.23 เมย.

2562 
8.30-
12.30 

  

  

4       

Case Present and 
discussion I  (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน) 

วันวิสาข ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
    220, 221 

15 
อ.30 เม.ย.

2562 
8.30-
12.30 

  

  

4       

Case Present and 
discussion II  (คิด
คะแนนปฏิบัติและ
คะแนนรายงาน) 

พีรยา จิราภรณ       220, 221 

16 
อ.7 พค.
2562 

8.30-
10.30 

  2 

  

      

Function & motor 
assessment in 
neurological 
patient (ประเมินใน
ช้ันเรียน) 

วันวิสาข ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
รัตติยา ยุภาภรณ 220, 221 

  จิราภรณ สายธิดา นิธินันท       

  

  

10.30-
12.30 

  2 

  

      

History taking & 
physical 
examination in 
neurological 

วันวิสาข ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
รัตติยา ยุภาภรณ 220, 221 
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patient (ประเมินใน
ช้ันเรียน) 

  จิราภรณ สายธิดา นิธินันท       

17 
อ.14 พค.

2562 
8.30-
12.30 

          4 Lab examination วันวิสาข ทิพวัลย 
ณัฐ

กาญจน 
รัตติยา ยุภาภรณ 220, 221 

  จิราภรณ สายธิดา นิธินันท       

รวมชั่วโมงเรียน - สอน 15 
3
0 

1
5 

0 4 4 68.0             

  
 

จํานวนนิสิต:อาจารย = 1:14 (เฉพาะหัวขอท่ีพิจารณาแลววาตองใช Manual 
skills)  

 
หมายเหตุ คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสม่ําเสมอ คือ หลังการสอบและการสมัมนา (PBL)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

2 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.2, 1.3) 
− พฤติกรรมการทํางานกลุม PBL 

และ case presentation 

− พฤติกรรมการเขาเรียนครบ ตรง
ตอเวลา  
 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหท่ี 12-15 
 

5% 

1, 2 ความรู 
2.1, 2.2, 2.3 

− สอบทฤษฎ ี

− สอบปฏิบัต ิ

− ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

− Problem based learning 

− Case Present and Discussion 

− พฤติกรรมในช้ันเรยีนการมีสวนรวม
แสดงความคดิเห็นของตนเอง 

 

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

40% 

1, 2 ทักษะทางปญญา 
3.1, 3.3, 3.4 
 

− สอบทฤษฎ ี

− สอบปฏิบัต ิ

− ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

− Problem based learning 

− Case Present and Discussion 
พฤติกรรมในช้ันเรยีนการมีสวนรวม
แสดงความคดิเห็นของตนเอง 

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

35% 

2 ความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
4.2, 4.3, 4.4 
 

− สอบปฏิบัต ิ

− ประเมินการปฏบัิติในช้ันเรียน 

− Problem based Learning 

− Case Present and Discussion 

− พฤติกรรมในช้ันเรยีนการมีสวนรวม
แสดงความคดิเห็นของตนเอง 

สัปดาหท่ี 12-15 
สัปดาหท่ี 16, 17 
 

10% 

2 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 

− Problem based Learning 

− Case Present and Discussion 

สัปดาหท่ี 12-15 
 

10% 

- ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ - - - 
หมายเหตุผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
 

การประเมินผลการเรียน : 
1. การประเมินภาคทฤษฎ ี(คิดเปน 50 คะแนน) 

1.1 สอบทฤษฎีครั้งท่ี 1 (32.5 คะแนน) 
 -Subjective examination in neurological condition    2.5คะแนน 
 -การอาน film ผูปวยทางระบบประสาท     5คะแนน 
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 -Observation and sensory testing in neurological assessment in neurological patient 2.5คะแนน 
 -DTR, muscle tone, muscle length, ROM assessment in neurological patient  2.5คะแนน
 -Function & motor assessment in neurological patient   5 คะแนน 
 -Posture and balance assessment      10 คะแนน 
 -สอบดู VDO gait        5 คะแนน 

 
 1.2 สอบทฤษฎีครั้งท่ี 2 (30 คะแนน) 
 -Gait assessment in neurological patient      5 คะแนน 

-การเรียงลําดับปญหา และ การวิเคราะหสาเหตุปญหา   การเขียนรายงาน progression note, short, long 
term goal        10 คะแนน 
- Vestibular assessment and diagnosis     10 คะแนน 
- History taking & physical examination in neurological patient  5 คะแนน 

  
2. การประเมินภาคปฏิบัต ิ (คิดเปน 50 คะแนน)  

2.1 ประเมินการปฏิบัติ (30 คะแนน)   
-ซักประวัต ิ        10 คะแนน  
-ตรวจรางกาย        20 คะแนน 

 
2.2 ประเมิน Problem based learning (25 คะแนน)  

-คะแนนมีสวนรวม PBL       10คะแนน 
-คะแนนการนําเสนอผูปวยกรณศีกึษา      5คะแนน  
-คะแนนสงงาน PBL       10 คะแนน  

รวมทฤษฎี และปฏบัิติ 100 คะแนน 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 
นิสิตตองเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ โดยตองสอบไดคะแนนภาคทฤษฎีรอยละ 50 และ

ภาคปฏิบัติรอยละ 60 และไดคะแนนรวมเปนเกรด C จึงจะถือวาสอบผาน  
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  

 
 

หมวดท่ี 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.เอกสารและขอมลูสําคญั 
 ไมม ี
3.เอกสารและขอมลูแนะนํา 
 ไมม ี

  
  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- สังเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
- สังเกตปฏสิัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมสีวนรวมในการซกัถาม อภิปราย  
- การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
- สังเกตความมรีะเบียบวินัยในการเขาช้ันเรียนกลยุทธการประเมินการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
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- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน  
- ผลสมัฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
- การประเมินผลการเรียนของรายวิชา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนนุจาก

สาขาวิชา /คณะ  

ตองการเอกสารประกอบการสอน
ลวงหนา 1 สัปดาห  

ผูประสานงานรายวิชา แจงใหอาจารย
ผูสอนสงเอกสารประกอบการสอนให
นิสิตลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-  จัดทําแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนําเสนอตออาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ 
-  สงแบบประเมินสอบ/สัมมนาใหอาจารยผูรวมสอนพิจารณาวัตถุประสงค และวิธีการประเมินกอน

นํามาใชสอบจริง 
-  ตัดเกรดรายวิชาโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาเห็นชอบ 
-  ทําการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยการใหนิสิตแสดงวิธีการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา ภายหลังสิ้นสดุการ

เรียนการสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตและอาจารยผูรวมสอนพรอมขอเสนอแนะแกไขมานําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรบัการพิจารณาเห็นชอบและนําขอมูลไปปรับปรุงรายวิชาตอไป 
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