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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 

สาขากายภาพบำบัด 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2563 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 
PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions 

2. จำนวนหน่วยกิต 
2 (1-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 
หมวดวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มกายภาพบำบัดทางระบบประสาท 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา )หลัก(  
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา )รอง(  
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ratt@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ยุภาภรณ์รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.พรพรหม เชยะสิทธ์ pornprom@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) กบ 202 ระบบร่างกายมนุษย์ - ระบบประสาท 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 
8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 220, 221, 305, 308 
9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

5 พฤษภาคม 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา  
1. อธิบายหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาทและ

ผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาทได้ (2.1, 2,2, 2.3) 
2. อธิบายผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาทได้ (2.1, 2,2, 2.3) 
3. แสดงการซักประวัติ และตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทได้อย่าง

เหมาะสม (2.1, 2,2, 2.3, 3.3)  
4. สรุปปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาจากผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบ

ประสาทได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม (3.3, 4.2) 
5. ต้ังสมมติฐานและค้นคว้าหาความรู้เพ่ือนำมาวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอความคิดเห็นต่อ

ผู้ป่วยกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้งการพูด และการเขยีน (3.3, 4.2, 5.3)  

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน   



มคอ. 3 

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 3 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

1. คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝึกการตรวจประเมิน การ

แปลผลการตรวจ สรุป และวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถนำเสนอปัญหาทางกายภาพบำบัดในภาวะทาง
ระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม 

 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ สัมมนาเสริมปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
15 ชม.  14 ชม. 31 ชม. 15 ชม. 

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คำปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทำความเข้าใจวิชา  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ (เฉพาะกลุ่มทีต้่องการ)  

 

รายวิ
ชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจำเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และ
ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  
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1. ไม่ประเมิน 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 
3. เคารพในคุณคา่ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

 
1.2  วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการ
พ้ืนฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสำนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง  
3. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีพและการปฏิบัติงาน

ในวิชาชีพ 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม การแสดงออกในช้ันเรียนและกิจกรรมต่างๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติในรายวิชา 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบำบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้
เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ที่เปน็พืน้ฐานของชีวิต และพืน้ฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
2. อธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ที่เปน็พืน้ฐานของวิชาชพีกายภาพบำบัด 
3. มีความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรอืสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

 
2.2  วิธีการสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะทาง
ระบบประสาท รวมถึงศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาททั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ 
ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
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หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ร่วมกับ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา 
สถานการณ์จริง การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

 
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยจริง และการสัมมนาในช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็นนักวิชาชีพ ดังนั ้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้จึงมุ ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ดังน้ี 

1 สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
2 ไม่ประเมิน 
3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบำบัด 
4 สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบำบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทำการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตได้นำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเองจากนอกชั้นเรียนความคิดของตนเอง 

และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
3. การทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนำเสนองานที่เก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบำบัดหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
4. การค้นคว้ากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

3.3  วิธีการประเมนิผล 
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1 .ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจาก
การนำเสนอผลการค้นคว้าในรายวิชา 

2 .ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนำเสนอรายงานในช้ัน
เรียน  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

สามารถทำงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์
ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกำหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1 ไม่ประเมิน 
2 มีความคิดรเิริม่ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำ และสมาชิกในทีมสขุภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกัน 
4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 
 

4.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้รูปแบบของการฝึกปฏิบัติ และการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนำไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. จัดการฝึกปฏิบัติการ และการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมและ
กล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

3. สอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ  

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์  
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และทำความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1 ไม่ประเมิน 
2 ไม่ประเมิน 
3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การนำเสนอทีเ่หมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website หนังสือและอภิปรายผลร่วมกันในช้ัน

เรียน 
2. มอบหมายงานให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอการสัมมนา โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ขอ้มูล อ้างอิง

ได้ถูกต้อง 
2. ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สามารถให้บริการกับผู้รับบริการ
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน 
บำบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดสภากายภาพบำบัด 

2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3 มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบำบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
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4 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด และสิทธิผู้ป่วย 
 

6.2 วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาระหว่างฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา 

ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด และสิทธิผู้ป่วย 

2. สอดแทรกเนื้อหาการนำเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. สอดแทรกเน้ือหาการเขียนรายงานและการนำเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. สอดแทรกเนื้อหาปฏิบัติการเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพกายภาพบำบัด ในช่วงการฝึกปฏิบัติการ 

6. สอดแทรกเนื้อหาฝึกปฏิบัติการเป็นกลุ่มให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึกการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมอภิปรายใน

ช้ันเรียน 
2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผล

ทางคลินิกและการอ้างอิง 
3. ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกับการใช้เหตุผลที่มีการอ้างอิงได้ถูกต้องเหมาะสม 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

  รายวิชากบ 241 ชื่อวิชาหลักการประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 
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หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที่ / 
ห้องเรียน 

พิเศษ/
Head 

ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 
ร่วม
สอน 

ร่วมสอน 
ร่วม
สอน 

1 อ.3 พ.ย. 63 8.30-9.00 0.5        85 1 85.0 
Principle assessment in 
neurological condition 

ยุภาภรณ์     
      220, 221 

  9.00-9.30 0.5        85 1 85.0 
Subjective examination in 

neurological condition 
ยุภาภรณ์     

      220, 221 

  9.30-10.30    1.0     85 5 17.0 
Subjective examination in 

neurological condition 
ยุภาภรณ์ พีรยา นิธินันท์ วีรยา พรพรหม 

      220, 221 

  10.30-11.30 1.0        85 1 85.0 
การอ่าน film ผู้ป่วยทางระบบ

ประสาท 
นิธินันท์     

      220, 221 

  11.30-12.30    1.0     85 5 17.0 
การอ่าน film ผู้ป่วยทางระบบ

ประสาท 
นิธินันท์ ยุภาภรณ์ พีรยา วีรยา พรพรหม 

      220, 221 

2 อ.10 พ.ย. 63 8.30-9.00 0.5        85 1 85.0 
Observation and sensory 
testing in neurological 

ธิติมาศ       
    220, 221 
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assessment in neurological 
patient 

  9.00-10.30  1.5       85 7 12.1 

Observation and sensory 
testing in neurological 

assessment in neurological 
patient 

ธิติมาศ ยุภาภรณ์ 
ณัฐ

กาญจน์ 
วันวิสาข์ รัตติยา 

จิรา
ภรณ์ 

พรพรหม  220, 221 

  10.30-11.00 0.5        85 1 85.0 
DTR, m.tone, m.length, ROM 
assessment in neurological 

patient 
ธิติมาศ        220, 221 

  11.00-12.30  1.5       85 7 12.1 
DTR, m.tone, m.length, ROM 
assessment in neurological 

patient 
ธิติมาศ ยุภาภรณ์ 

ณัฐ
กาญจน์ 

วันวิสาข์ วีรยา 
จิรา
ภรณ์ 

พรพรหม  220, 221 

3 อ.17 พ.ย. 63 8.30-10.30 2.0        85 1 85.0 
Posture and balance 

assessment and diagnosis 
วันวิสาข์        220, 221 

  10.30-12.30  2.0       85 7 12.1 
Posture and balance 

assessment and diagnosis 
วันวิสาข์ จิราภรณ์ ธิติมาศ 

ณัฐ
กาญจน์ 

นิธินันท์ 
ยุภา
ภรณ์ 

พรพรหม  220, 221 

4 จ.30 พ.ย. 63 13.30 - 14.30 1.0        85 1 85.0 
Gait assessment in 

neurological patient 
สายธิดา        308, 221 

  14.30 - 17.30    3.0     85 5 17.0 
Gait assessment in 

neurological patient 
สายธิดา พีรยา วีรยา ธิติมาศ พรพรหม    308, 221 

5 อ.1 ธ.ค. 63 8.30-9.30 1.0        85 1 85.0 
Function & motor 

assessment in neurological 
patient 

รัมภา        305, 308 

  9.30-12.30  3.0       85 7 12.1 
Function & motor 

assessment in neurological 
patient 

รัมภา ยุภาภรณ์ นิธินันท์ วีรยา ธิติมาศ 
วันวิ
สาข์ 

พรพรหม  305, 308 

6 อ.8 ธ.ค. 63 8.30-10.30      2  3 85 2 42.5 
Midterm examination หัวข้อ
ที่1-4 (ยกเว้น principle), ดู 

VDO gait 
วีรยา พีรยา 

ฝ่าย
สนับสนุน 

      

  10.30-12.30 2.0        85 1 85.0 

การเรียงลำดับปัญหาและ การ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเขียน
รายงาน progression note, 

short, long term goal 

จิราภรณ์        220, 221 

7 อ.15 ธ.ค. 63 8.30-10.30 2.0        85 1 85.0 
Vestibular assessment and 

diagnosis 
วันวิสาข์        305, 308 

  10.30-12.30  2.0       85 7 12.1 
Vestibular assessment and 

diagnosis 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ จิราภรณ์ ยุภาภรณ์ ธิติมาศ นิธินันท์ พรพรหม  305, 308 

8 อ.5 ม.ค. 64 8.30-9.30 1.0        85 1 85.0 
Problem identification in 

neurological patient ครั้งที่ 1 
รัตติยา        305, 308 

  9.30-12.30    3.0     85 5 17.0 
Problem identification in 

neurological patient ครั้งที่ 1 
รัตติยา วันวิสาข์ สายธิดา พีรยา พรพรหม    305, 308 
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9 อ.12 ม.ค. 64 8.30-9.30 1.0        85 1 85.0 
Problem identification in 

neurological patient ครั้งที่ 2 
รัตติยา        305, 308 

  9.30-12.30    3.0     85 5 17.0 
Problem identification in 

neurological patient ครั้งที่ 2 
รัตติยา วันวิสาข์ ธิติมาศ พีรยา สายธิดา    305, 308 

10 อ.26 ม.ค. 64 8.30-9.30 1.0        85 1 85.0 
History taking & physical 

examination in neurological 
patient 

ณัฐ
กาญจน์ 

       305, 308 

  9.30-12.30    3.0     85 5 17.0 
History taking & physical 

examination in neurological 
patient 

ณัฐ
กาญจน์ 

พีรยา ยุภาภรณ์ ธิติมาศ จิราภรณ์    305, 308 

11 อ. 2 ก.พ.  64 8.30-9.30 1.0        85 1 85.0 
PBL ครั้งที่ 1 (คิดคะแนนปฏิบัติ

และคะแนนรายงาน) 
วันวิสาข์        305, 308 

  9.30-12.30    3.0     85 5 17.0 
PBL ครั้งที่ 1 (คิดคะแนนปฏิบัติ

และคะแนนรายงาน) 
วันวิสาข์ ยุภาภรณ์ พีรยา จิราภรณ์ ณัฐกาญจน์    305, 308 

12 อ. 9 ก.พ.  64 8.30-10.30    2.0     85 5 17.0 

การเรียงลำดับปัญหาและ การ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเขียน
รายงาน progression note, 

short, long term goal 

จิราภรณ์ พีรยา วีรยา ธิติมาศ พรพรหม    305, 308 

13 อ. 16 ก.พ.  64 8.30-10.30      2  2 85 1 85.0 
Final examination หัวข้อที่ 5, 

6, 7, 8 
วันวิสาข์ พีรยา        

14 อ. 23 ก.พ.  64 8.30-12.30    4.0     85 5 17.0 
PBL ครั้งที่ 2 (คิดคะแนนปฏิบัติ

และคะแนนรายงาน) 
วันวิสาข์ ยุภาภรณ์ พีรยา จิราภรณ์ ณัฐกาญจน์    305, 308 

15 อ. 2 มี.ค.  64 

8.30-10.30     2.0   2 85 8 10.6 
Function & motor 

assessment in neurological 
patient 

วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ 
รัตติยา/
พรพรหม 

ยุภาภรณ์ จิราภรณ์ 
สาย
ธิดา 

นิธินันท์ 
ธิติ
มาศ 

305, 308 

10.30-12.30     2.0   2 85 8 10.6 
History taking & physical 

examination in neurological 
patient 

วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ 
รัตติยา/
พรพรหม 

ยุภาภรณ์ จิราภรณ์ 
สาย
ธิดา 

นิธินันท์ 
ธิติ
มาศ 

305, 308 

16 อ. 9 มี.ค. 64 8.30-12.30       4 2 85 8 10.6 Lab examination วันวิสาข์ 
รัตติยา/พร

พรหม 
ยุภาภรณ์ สายธิดา นิธินันท์ ธิติมาศ   305, 308 

17 อ. 16 มี.ค. 64 8.30-12.30    4.0    2 85 3 28.3 
Case Present and discussion 
I (คิดคะแนนปฏิบัติและคะแนน

รายงาน) 
วันวิสาข์ ยุภาภรณ์ พีรยา      305, 308 

18 อ. 23 มี.ค. 64 8.30-12.30    4.0    2 85 2 42.5 
Case Present and discussion 
II (คิดคะแนนปฏิบัติและคะแนน

รายงาน) 

ณัฐ
กาญจน์ 

จิราภรณ์       307, 308 

  รวม 15 10 0 31 4 4 4 15    68          

  รวม 15 45                    

  รหัสหน่วยกิต 1 15 45           75                           
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  2(1-3-2)  3                                           

หมายเหตุ คณาจารย์ให้คำแนะนำ (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ คือ หลังการประเมินและการสัมมนา (PBL)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน 
2 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.2, 1.3) 
 พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
PBL และ case presentation 

 พฤติกรรมการเข้าเรียนครบ 
ตรงต่อเวลา 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
สัปดาห์ที่  

11, 14, 17, 18 
 

5% 

1, 2 ความรู้ 
2.1, 2.2, 2.3 

 สอบทฤษฎี 

 สอบปฏิบัติ 

 ประเมินในช้ันเรียน 

 Problem based learning 

 Case Present and 
Discussion 

 พฤติกรรมในช้ันเรียนการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 

 

สัปดาห์ที ่6, 11, 
13, 14, 15, 16, 

17, 18 

40% 

1, 2 ทักษะทางปัญญา 
3.3 (3.1, 3.4) 

 

 สอบทฤษฎี 

 สอบปฏิบัติ 

 ประเมินในช้ันเรียน 

 Problem based learning 

 Case Present and 
Discussion 

 พฤติกรรมในช้ันเรียนการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 6, 11, 
13, 14, 15, 16, 

17, 18 
 
 

35% 

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ

รับผิดชอบ 
4.2 (4.3, 4.4) 

 

 สอบปฏิบัติ 

 ประเมินในช้ันเรียน 

 Problem based 
Learning 

สัปดาห์ที่ 11, 14, 
15, 16, 17, 18  

 

10% 
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 Case Present and 
Discussion 

 พฤติกรรมในช้ันเรียนการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 

2 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.3 

 Problem based 
Learning 

 Case Present and 
Discussion 

สัปดาห์ที่ 11, 14, 
17, 18 

 

10% 

- ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

- - - 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

การประเมินผลการเรียน 
1. การประเมินภาคทฤษฎี (50%)  
1.1 สอบทฤษฎีครัง้ที ่1   
- Subjective examination in neurological condition 2% 
- การอ่าน film ผู้ป่วยทางระบบประสาท  4% 
- Observation and sensory testing in neurological assessment in neurological patient  2% 
- DTR, muscle tone, muscle length, ROM assessment in neurological patient  2% 
- Function & motor assessment in neurological patient    4% 
- Posture and balance assessment   8% 
-สอบดู VDO gait    4% 
1.2 สอบทฤษฎีครั้งที่ 2  
- Gait assessment in neurological patient  4% 
- การเรียงลำดับปัญหา และ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา   การเขียนรายงาน progression note, 
short, long term goal  

8% 

- Vestibular assessment and diagnosis 8% 
- History taking & physical examination in neurological patient 4% 
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2. การประเมินภาคปฏิบัติ (50%) 
2.1 ประเมินการปฏิบัติ   
- ซักประวัติ    10% 
- ตรวจร่างกาย    20% 
2.2 ประเมิน Problem based learning   
- คะแนนมีส่วนรว่ม PBL   10% 
- คะแนนการนำเสนอผู้ป่วยกรณีศึกษา 5% 
- คะแนนส่งงาน PBL   5% 

รวมทฤษฎี และปฏิบัติ 100%  
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ 

นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ โดยต้องสอบได้คะแนนภาคทฤษฎีร้อยละ 
50 และภาคปฏิบัติร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมเป็นเกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน (เป็นไปตามข้อกำหนดของ
สภาวิชาชีพกายภาพบำบัด) 

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 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

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 
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 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.เอกสารและข้อมูลสำคญั 
 ไม่ม ี
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ไม่ม ี

  
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
- สังเกตความมีระเบียบวินัยในการเข้าช้ันเรียนกลยุทธ์การประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การประเมินผลการเรียนของรายวิชา 
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การประเมินผลการสอนโดยนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดำเนินการปรับปรุง 

ความต้องการการสนับสนนุจาก

สาขาวิชา /คณะ  

นิสิตต้องการการฝึกปฏิบัติที่มาก
ขึ้น 

เพ่ิมการสร้างสื่อ online เพ่ือให้
นิสิตได้ศึกษา และสามารถฝกึ

ปฏิบัติได้มากขึ้น 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-  จัดทำช่วงเวลาการประเมินโดยระบุในมคอ.3 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
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-  ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้อาจารย์ผู ้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินก่อนนำมาใช้สอบจริง 

-  ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ 
-  ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยนิสิตและอาจารย์ผู้สอน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นำข้อคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ผู ้สอน พร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนำข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชา
ต่อไป 

 
 


