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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก (กบ 331) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 331  กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

PX 331  Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

4 (2-6-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาํบัด กลุ่มกายภาพบาํบดัในระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อาจารย์ ดร.อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อาจารย์ ดร.อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยาวิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ ์พู่เจริญ pakaphu@gmail.com สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์วาสนา เตโชวาณชิย์ wassana@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริยา อนิทร์โท่โล่ pattariya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารย์ ดร.กสมิา เอกธุวะปราณ ี kasima@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผูช่้วยสอน   

อาจารย์ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํ 

อาจารยพ์เิศษ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ย่ิงยง ต่ออดุม - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ช้ันปีที่ 3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 231 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 419 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนปฏบิัติการ 220,221 อาคารคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

10  เมษายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายพยาธสิภาพ กลไกการบาดเจบ็ อาการ อาการแสดงของการบาดเจบ็เน้ือเย่ือ กระดูกหัก  

ข้อต่อเคล่ือนหรือหลุด  ภาวการณ์สญูเสยีแขน ขา การรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด (2.2, 2.3, 5.3) 

2. สามารถตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบาํบัด และการตัดสินใจทางคลินิก สาํหรับ

ผู้ป่วยที่มีความผดิปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือได้ถูกต้อง (3.1,3.3, 3.4) 

3. สามารถ วางแผนการรักษา และทาํการรักษาทางกายภาพบาํบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบ

กระดูกและกล้ามเน้ือได้ถูกต้องตามสาเหตุและลาํดับความสาํคัญของปัญหา (3.1,3.3, 3.4) 

4. สามารถแนะนําการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟ้ืนฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบ
กล้ามเน้ือและกระดูกได้ถูกต้อง (3.1,3.3, 3.4, 4.1, 4.2,5.3) 

5. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง สามารถ ปฏบิัติตาม  รู้ ข้อควรปฏบิัติ ข้อห้ามและข้อ

ควรระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือได้ถูกต้อง (1.4, 3.1, 4.1, 

4.2, 5.3) 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงให้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่สภากายภาพบําบัดกาํหนด              

และการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยพิจารณาร่วมกับความเห็นที่ นิสิตประเมิน           

ในรายละเอียดดังน้ี ช้ีแจงกาํหนดการของการจัดการเรียนการสอน แนะนาํวิธีการเรียนรู้  การประเมินก่อน

เรียนรายวิชา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา          

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์       

การคิด และการตัดสนิใจทางคลินิก การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด วางแผนการรักษา รักษา 

ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนั และฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือ และกระดูก 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย 
ฝึกปฏบิัต/ิPBL/สมัมนา/อภิปราย 

90 ชม./ภาคการศึกษา 
16 ชม. 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

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 

                         

 4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

และนิสติสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลย่ีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)                  

ไม่น้อยกว่า 1ชม./สปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานทเีกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผดิชอบรอง) 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สุจริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบิตัิงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง
ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอด
หลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบระหว่างฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพ

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้ เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี    

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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2.2   วิธกีารสอน 

1. ใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีกึษา สถานการณจ์ริง 

3. การฝึกปฏบิัต ิโดยจดัการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. การสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ  
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบิัติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2.  ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
2. สมัมนากรณีศึกษาและการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สัมมนากรณีศึกษา เพ่ือนําความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด การใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) สาํหรับการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล

ทางคลินิก อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องในการ

สมัมนาหรือการอภิปราย 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนั

ได้ มีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ 

ผู้บังคบับญัชา  

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทมีสขุภาพในบริบทหรือสถานการณ ์

ที่แตกต่างกนั  

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้

เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้
ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน

และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติหิรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้รปูแบบของ
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การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website สื่อการสอน และ e-book  

2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวชิาชีพ ที่ต้องการพัฒนา 

 นิสิตสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ        ทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภา

กายภาพบาํบดั 

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบดัในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด             

และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขยีนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถงึ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ      
วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบําบัด       

ในการดูแลสขุภาพของประชาชน 

4. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผู้รับบริการ          
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย  

  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ครั้ง

ที่ 
วนัที่ เวลา 

บ
ร
ร
ย
าย

 

ป
ฏ
บิ
ัต
ิ 

ส
มั
ม
น
า 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
าย

 

ส
อ
บ
ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
ผูส้อน 

สื
อ่
ก
า
ร
ส
อ
น
 

1 อ. 4 มิย 62 8.30-9.30 1     Management of 

soft tissue injury   

ผศ.นพ.

ยิง่ยง 

     สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

 

   9.30-10.30 1      Principle of 

fracture 

management 

ผศ.นพ.

ยิง่ยง 

     

   10.30-12.30 2     Fracture of upper 

and lower limb 

/spine 

ผศ.นพ.

ยิง่ยง 

     

2 อ. 4 มิย 62 15.30-16.30 1     Screening for 

referral in physical 

therapy 

  OK     

3 ศ. 7 มิย 62 15.30-16.30   1   Introduction 

เตรียม PBL case 

study และ clinical 

reasoning  

  PI     

4 อ.11 มิย 62 13.30-15.30 2     PT management of 

soft tissue injury 

  TJ     

   15.30-16.30      Active learning        

5 ศ.14 มิย 62 13.30-16.30   3   PBL1.1  

Arm,forearm,wrist 

and hand 

  OY PI    

6 อ.18 มิย 62 13.30-15.30 2     PT management of 

fracture and 

dislocation  

  NV     

   15.30-16.30   1   PT management of 

fracture and 

dislocation   

  NV     

7 ศ.21 มิย 62 13.30-16.30   3   PBL1.2  

Arm,forearm,wrist 

and hand 

  OY PI    
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ครั้ง

ที่ 
วนัที่ เวลา 

บ
ร
ร
ย
าย

 

ป
ฏ
บิ
ัต
ิ 

ส
มั
ม
น
า 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
าย

 

ส
อ
บ
ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
ผูส้อน 

สื
อ่
ก
า
ร
ส
อ
น
 

8 ศ.28 มิย 62 13.30-16.30   3   PBL1.3  

Arm,forearm,wrist 

and hand 

  OY PI    สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

 

9 อ. 2 ก.ค.61 13.30-15.30 1  1   Management of 

joint dislocation 

  NV     

   15.30-16.30      Active learning        

10 พฤ 4 ก.ค. 62 9.30-10.30    1  สอบ Lecture ครั้ง

ที่ 1 หวัขอ้บรรยาย

ครั้งที่ 1,4,6,9 

  OK     

   10.30-12.30      Active learning        

11 ศ. 5 ก.ค.61 13.30-15.30 2     PT management of 

nerve injury 

  CC     

   15.30-16.30      Active learning        

12 อ. 9 ก.ค.61 13.30-15.30 2     PT management of 

tendon transfer 

and reconstruction 

  NV     

   15.30-16.30      Active learning        

13 ศ.12 ก.ค.61 13.30-15.30 2     PT management of 

osteoporosis 

  KE     

   15.30-17.30 2     Joint diseases and 

PT management of 

joint problems 

  KE     

 อ.16 ก.ค.61        หยุดวนั

อาสาฬหบูชา 

       

14 ศ.19 ก.ค 61 13.30-14.30    1  สอบ Lecture ครั้ง

ที่ 2 หวัขอ้บรรยาย

ครั้งที่ 11,12,13 

  OK     

   14.30-16.30 2     PT management of 

spinal problems 

  WT     

15 อ. 23 ก.ค.61 13.30-16.30   3   PBL2.1: Shoulder 

problems               

  KE NV    

16 ศ 26 ก.ค.62 13.30-15.30 2     PT management of 

Myofascial pain 

  TJ     

   15.30-16.30      Active learning        

 อ. 30 ก.ค.61 13.30-16.30      Active learning        

17 ศ. 2 ส.ค.61 13.30-16.30   3   Clinical reasoning 

and decision 

making  1   

เลขที่ 25,26,27 

นาํเสนอรายงาน

เคส           

  KV PI    

18 อ. 6 ส.ค.61 13.30-16.30   3   PBL2.2: Shoulder 

problems               

  KE NV    
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19 ศ. 9 ส.ค.61 13.30-15.30 2     Amputation and 

arthroplasty 

  PP     สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

 

    15.30-16.30 1     PT management of 

Amputation and 

joint replacement 

  PP     

20 อ. 13 ส.ค.61 13.30-16.30   3   PBL2.3: Shoulder 

problems               

  KE NV    

21 ศ. 16 ส.ค.61 13.30-16.30   3   Clinical reasoning 

and decision 

making  2    

เลขที่ 28,29

นาํเสนอรายงาน

เคส           

  KV PI    

22 อ. 20 ส.ค.62 13.30-16.30   3   PBL3.1 Spinal 

problems  

  WT PI    

23 ศ. 23 ส.ค.62 13.30-16.30   3   Clinical reasoning 

and decision 

making  3   

เลขที่ 30,33 

นาํเสนอรายงาน

เคส           

  WT PI    

24 อ. 27 ส.ค.62 13.30-16.30   3   PBL3.2 Spinal 

problems   

  WT PI    

25 ศ. 30 ส.ค.62 13.30-15.00 1.5     Prosthetic, 

Orthotic and splint 

  PP     

    15.00-16.30      Active learning        

26 อ.3 ก.ย.62 13.30-16.30  3    Prosthetic, 

Orthotic and splint 

  PP OY OK TW  

27 ศ. 6 ก.ย.62 13.30-16.30   3   PBL3.3 Spinal 

problems    

  WT PI    

28 อ.10 ก.ย.62 13.30-16.30   3   Clinical reasoning 

and decision 

making  4    

เลขที่ 34,35 

นาํเสนอรายงาน

เคส           

  CC OK    

29 ศ. 13 ก.ย.62 13.30-16.30   3   PBL4.1  Knee 

problems 

  CC OY    

30 อ.17 ก.ย.62 13.30-14.30    1  สอบ Lecture ครั้ง

ที่ 3 หวัขอ้บรรยาย

ครั้งที่ 14, 

16,19,25 

  OK     

    14.30-16.30 2     PT management of 

repetitive trauma 

  OK     
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31 ศ. 20 ก.ย.62 13.30-16.30   3   PBL4.2: Knee 

problems   

  CC OY    สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

 

32 อ.24 ก.ย.62 13.30-16.30   3   PT management of 

repetitive trauma 

  OK TJ    

33 ศ. 27 ก.ย.62 13.30-16.30   3   PBL4.3: Knee 

problems   

  CC OY    

34 อ 1 ต.ค. 62 13.30-16.30   3   PBL5.1: 

Repettitive trauma 

  OK TJ    

35 ศ 4 ต.ค. 62 13.30-16.30   3   PBL5.2: 

Repettitive trauma 

  OK TJ    

  อ 8 ต.ค. 62 13.30-16.30      Active learning        

36 ศ 11 ต.ค. 62 13.30-16.30   3   PBL5.3: 

Repettitive trauma 

  OK TJ    

ภาคเรียนที ่2/2562  (3 ก.พ. 63 - 20 เม.ย. 63) 

37 จ. 3 ก.พ.63 13.30-15.00 1.5     Bandaging and 

Taping 

  PP     สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์

เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูกร่างกาย

มนุษย์และข้อ

ต่อจาํลอง 

 

    15.00-16.30      Active learning        

38 จ. 17 ก.พ.63 13.30-16.30  3    Bandaging  1   PP KE OY TJ OK 

39 จ. 24 ก.พ.63 13.30-16.30  3    Taping 1   PP KE OY TJ OK 

40 จ. 2 มี.ค.63 13.30-16.30  3    Taping 2    TJ OY PP KE OK 

41 จ. 9 มี.ค.63 13.30-16.30   3   PBL6.1: Ankle 

and foot problem 

  PP OK    

42 อ.10 มี.ค. 63 13.30-14.30    1  สอบ Lecture ครั้ง

ที่ 4 (ใช ้slot ว่าง) 

หวัขอ้บรรยายครั้ง

ที่ 30,37 

  OK     

43 จ. 16 มี.ค.63 9.30-12.30  3    Bandaging and 

Taping 1: ประเมนิ

ในช้ันเรียน 

(ใช ้slot กบ 341) 

  PP KE OK TJ  

42 จ. 23 มี.ค.63 8.30-9.30  3    Bandaging and 

Taping 2: ประเมนิ

ในช้ันเรียน 

  PP KE OK TJ  

44 จ. 30 มี.ค.63 13.30-16.30   3   PBL6.1: Ankle 

and foot problem 

  PP OK    

45 จ. 20 เม.ย.63 13.30-16.30   3   PBL6.3: Ankle 

and foot problem 

  PP OK    

  รวม 124 ชม. 30 18 72 4 0          
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1 
ความรู้ 

2.2, 2.3 
สอบทฤษฏ ี

4 ก.ค. 62 

19 ก.ค. 62 

17 ก.ย. 62 

10 มี.ค. 63 

รวม 50% 

เทอม 1 45% 

เทอม 2 5% 

2 

ปัญญา 

3.1,3.3,3.4 

(4.1,4.2,5.3) 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

รวม 34% 

เทอม 1 15% 

เทอม 2 8% 

ปัญญา 

3.1,3.3,3.4 

(4.1,4.2,5.3) 

ปฏบิัติ/รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

เทอม 1 6% 

เทอม 2 5% 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4 

(4.1,4.2,5.3) 

ปฏบิัติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 
 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

3 

ความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1,4.2 

(5.3) 

 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

รวม 11% 

เทอม 1  8% 

เทอม 2  3% 

 

การพจิารณาตดัเกรด : ตดัอิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบิตัิร้อยละ 60  

และภาคทฤษฏร้ีอยละ 50  

ตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่าน (ตามข้อกาํหนดของสภาวิชาชีพกายภาพบาํบดั) 

การประเมินผลการเรียน : 

1. ภาคทฤษฎี      50%  

1.1 การสอบทฤษฎคีร้ังที่ 1-3   45% 

-  Management of soft tissue injury   

-  Principle of fracture management 

-  Fracture of upper/ lower limb and spine 

-  PT management of soft tissue injury  

-  PT management of fracture and dislocation 
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-  Management of joint dislocation 

-  PT management of nerve injury 

-  PT management of tendon transfer and reconstruction 

-  Joint diseases and PT management in joint problems 

-  PT management of osteoporosis 

-  PT management of spinal problems 

-  PT management of Myofascial pain  

-  Amputation and arthroplasty  

-  PT management of Amputation and joint replacement 

-  Prosthetic, Orthotic and splint 

1.2. การสอบทฤษฎคีร้ังที่ 4  5 % 

-  PT management of repetitive injury  

-  Bandaging and Taping 

 

2. ภาคปฏิบติั       50% 

2.1 การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก คร้ังที่ 1    12 %  

2.2 การสมัมนากรณศีึกษา PBL (15%+8%)  23% 

2.3 การสอบปฏบิัต ิTaping & bandaging    (2%+2%)   4% 

2.4 การเข้าร่วมเรียน ปฎบิตักิารและสมัมนา (8%+3%) 11 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Malinzak RA, Albritton MJ, Pickering TR. First aid for the orthopaedic boards. 2nd ed. New 

York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2009. 

2. Vigorita VJ, Ghelman B, Mintz D. Orthopaedic pathology. 2nd ed. Philadelphia: Wolters 

Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins; 2008. 

3. Dutton M. Orthopaedic examination, evaluation, and intervention. 2nd ed. New York: McGraw-

Hill Medical; 2008. 

4. Von Piekartz H. Craniofacial pain : guidelines for a neuro-orthopaedic approach. Edinburgh ; 

New York: Butterworth-Heinemann; 2007. 

5. Staheli LT, Song KM. Pediatric orthopaedic secrets. 3rd ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier; 

2007. 

6. Frassica FJ, Sponseller PD, Wilckens JH. The 5-minute orthopaedic consult. 2nd ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. 

7. Parvizi J. Orthopaedic examination made easy. Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone; 

2006. 

8. McRae R. Clinical orthopaedic examination. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004. 
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9. Thompson JC, Netter FH. Netter's concise atlas of orthopaedic anatomy. Teterboro, N.J.: Icon 

Learning Systems; 2002. 

10. Placzek JD. Orthopaedic physical therapy secrets. Philadelphia: Hanley &Belfus; 2001. 

11. Brinker MR. Review of orthopaedic trauma. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001. 

12. Garrett WE, Speer KP, Kirkendall DT. Principles and practice of orthopaedic sports medicine. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 

13. Burnett S, Watson M, Taylor A. A-Z of orthopaedic radiology. London: W. B. Saunders; 

2000. 

14. Reider B. The orthopaedic physical examination. Philadelphia: W.B. Saunders; 1999. 

15. Hammer A. Essentials of the orthopaedic examination. London: Edward Arnold; 1995. 

16. Thompson JC, Netter FH. Netter's concise orthopaedic anatomy. 2nd ed. Philadelphia, PA: 

Saunders Elsevier. 

17. Epps CH. Complications in orthopaedic surgery. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott. 

18. Donatelli RA, Wooden MJ. Orthopaedic physical therapy. 4th ed. New York: Churchill 

Livingstone / Elsevier. 

19. Cleland J, Koppenhaver S, Netter FH. Netter's orthopaedic clinical examination : an evidence-

based approach. 2nd ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
- 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่านระบบ internet 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสมัมนา และอภปิราย  

- สงัเกตปฏสิมัพันธก์ารมีส่วนร่วมในการซักถาม อภปิรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

การสอน PBL ต้องการให้ผู้สอนสรุป

และให้ข้อเสนอแนะกบันิสติหลังการ

เรียนในแต่ละคร้ัง 

 

ในปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้ง ให้อาจารย์

ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะกับนิสิต

หลังการเรียนการสอน PBL   ในแต่ละ

คร้ัง 

- 

ค ว ร จั ด ต า ร า ง ส อ น  PBL ใ ห้ มี

ช่วงเวลาที่เพียงพอต่อการหาข้อมูล 

เรียนรู้ เพ่ิมเติม ก่อนการเรียนในคร้ัง

ต่อไป 

ใน ปีการศึ กษา 2562ผู้ ประสานงาน

รายวิชาจัดตารางเรียนหัวข้อที่ มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ  PBL ให้ มี

ช่วงเวลาที่ เพี ยงพอต่อการหาข้อมูล 

เรียนรู้ เพ่ิมเติม ก่อนการเรียนคร้ังต่อไป 

- 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่น    

ที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียนการมีส่วนร่วม  

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ให้นิสติและคณาจารย์ประเมินผ่านแบบทวนสอบผลสมัฤทธิ์ปลายภาคการศึกษา 

 

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิตเพื่อพฒันาเน้ือหา

สาระใหท้นัสมยัปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 
 

 

 

 


