
มคอ. 3 

มคอ3 
รายละเอียดของรายวิชากบ 331  วิชา กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2ประจําปีการศึกษา2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 331  วิชา กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

PX331Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

4 (2-6-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.นิตยาวิริยะธารากจิ nitayav@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

  
 
 

ผศ. น.พ. ย่ิงยง ต่ออุดม  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร. อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@swu.ac.th 
 

อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารยผ์กาภรณ์ พูเ่จริญ 

 

paka@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารยว์าสนา เตโชวาณิชย ์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
ผศ.ดร.กานดา ชยัภิญโญ kanda@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
ผศ. ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ warink@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย ์ดร. ภทัริยา อินทร์โท่โล่ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร. ทศพล เจศรีตัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ตลอดปีการศึกษา ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  –มี- 

กบ231หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 พฤษภาคม 2558 (ประชุมการจัดการเรียนการสอน หลักสตูร วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขากานภาพบาํบัด) 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

- อธิบายพยาธิสภาพ กลไกการบาดเจบ็ อาการ อาการแสดงของการบาดเจบ็เน้ือเยือ่ กระดูกหกั ขอ้ต่อ

เคล่ือนหรือหลุด  ภาวการณ์สูญเสียแขน ขา การรักษาทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ

กายภาพบาํบดั 

- สามารถตรวจประเมิน วเิคราะห์ปัญหาทางกายภาพบาํบดั และการตดัสินใจทางคลินิก สาํหรับ

ผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือไดถู้กตอ้ง 

- สามารถ วางแผนการรักษา และทาํการรักษาทางกายภาพบาํบดัผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางระบบ

กระดูกและกลา้มเน้ือไดถู้กตอ้งตามสาเหตุและลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

- มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง สามารถ ปฏิบติัตาม  รู้ขอ้ควรปฏิบติั ขอ้ห้ามและขอ้

ควรระวงัในผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือไดถู้กตอ้ง  

 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงให้สอดคล้องเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติที่สภากายภาพบาํบัดกาํหนด และ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ โดยพิจารณาร่วมกบัความเหน็ที่นิสิตประเมินใน

รายละเอยีดดังน้ี 

1. เพ่ิมจาํนวนช่ัวโมงบรรยายและสัมมนาให้สอดคล้องกบัเน้ือหาเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้

สามารถนาํไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงทางคลินิกเช่น กายภาพบาํบัดในภาวะกระดูกหักและข้อ

เคล่ือน 

2. ปรับวิธกีารประเมิน โดยเพ่ิมจาํนวนคร้ังและช่ัวโมงให้สอดคล้องกบัเน้ือหา 

3. ปรับรู้แบบการสอนปฏบัิติการ (ในหัวข้อของภาคการศึกษาที่ 2) โดยเพ่ิมจาํนวนอาจารย์ให้

เหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกการเกดิพยาธสิภาพอาการและอาการแสดงการรักษาทางการแพทย์การคิด

และการตัดสนิใจทางคลินิก การตรวจประเมินการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัดวางแผนการรักษาการรักษา

ส่งเสริมสขุภาพป้องกนัและฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ /PBL /สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ/PBLสมัมนา/

อภิปราย      

90  ชม./ภาคการศึกษา 

60ชม./ 

ภาคการศึกษา 

3. จํานวนชัว่โมต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความ

เข้าใจวิชา และนิสติสามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)                  

ไม่น้อยกว่า 1ชม./สปัดาห์ 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเท

ศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 
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1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเดก็ สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.1  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

 
2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 
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2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 
3.2  วิธกีารสอน 

 
1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สัมมนากรณีศึกษา เพ่ือนาํความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด การใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) สาํหรับการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด โดยอ้างอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลทาง

คลินิก อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการสมัมนาหรือ

การอภิปราย 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 
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นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้ มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website สื่อการสอน A-Tutor  
2.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3 วิธกีารประเมินผล 
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1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแก่

ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด  

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

สทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. จัดกจิกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด ใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน 

4. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน  

ภาคการศึกษาที ่1 

คร้ัง

ท่ี 
วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

ส
ัมม

น
า 

PB
L 

ส
อบ

 

หวัขอ้ 
ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน หอ้งเรียน 

ส่ือการสอน 

1 
พ. 1 ก.ค. 58 8.30-9.30 

1         Management of soft tissue injury   

ผศ.นพ.ยิง่

ยง       

ส่ือโสต, 

คอมพิวเตอร์

, เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูก

ร่างกาย

มนุษยแ์ละ

ขอ้ต่อจาํลอง 

  
  9.30-10.30 

1          Principle of fracture management 

ผศ.นพ.ยิง่

ยง       

 
  

10.30-

12.30 2         Fracture of upper and lower limb /spine 

ผศ.นพ.ยิง่

ยง       

2 
พ 1 ก.ค. 58 

13.30-

14.30 1         

introduction เตรียม PBL case study และ clinical 

reasoning อ ภทัริยา      

  
  

14.30-

16.30 2         PT management of soft tissue injury  อ. นิตยา       

3 
ศ 3 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 2         

PT management of tendon transfer and 

reconstruction อ.วรินทร์       

  
 

14.30-

16.30         
  SDL  

        

4 
พ. 8 ก.ค. 58 8.30-10.30 

2         

Joint diseases and PT management of joint 

problems อ.วรินทร์       

    

10.30-

12.30 2         PT management of osteoporosis อ.วรินทร์       

5 
พ 8 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 1   1     Management of joint dislocation 
อ. นิตยา 
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15.30-

16.30         
  SDL 

        

6 
ศ 10 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 2         Amputation and arthroplasty อ.ผกาภรณ์       

   

15.30-

16.30 1         

PT management of Amputation and joint 

replacement อ.ผกาภรณ์       

7 พ 15 ก.ค. 58 8.30-11.30       3   SDL:  เตรียม PBL นิสิต ID 1-55 อ.นิตยา       

 
  

11.30-

12.30           
SDL 

        

8 
พ 15 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 2         PT management of fracture and dislocation  
อ. นิตยา 

      

    

15.30-

16.30     1     PT management of fracture and dislocation   
อ. นิตยา 

      

9 
ศ 17 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 2         PT management of nerve injury อ. ชชัฎา       

  
  

15.30-

16.30         
  SDL 

        

10 พ. 22 ก.ค. 58 8.30-9.30         1 lect exam 1 อ. นิตยา       

    

9.30-

11.30 
2       

  PT management of Myofascial pain อ ทศพล      

11 
พ. 22 ก.ค. 58 

13.30-

15.30 2         PT management of spinal problems อ. วาสนา       

  
  

15.30-

16.30       1 
  SDL 
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12 
ศ 24 ก.ค. 58 

13.30-

16.30       3   SDL:  เตรียม PBL  นิสิต ID  1-55 อ.วรินทร์ อ. วาสนา อ.นิตยา อ. ชชัฎา 

  
พ. 29 ก.ค. 58 

9.30-

12.30           แห่เทียน   SDL: เตรียม PBL  นิสิต ID 1-55         

13 พ. 29 ก.ค. 58 
14.30-

16.30       2   SDL:  เตรียม PBL  นิสิต ID 1-55 อ.นิตยา อ. ชชัฎา     

 
ศ. 31 ก.ค. 58 

13.30-

15.30           หยดุเขา้พรรษา        

14 ศ. 7 ส.ค. 58 
13.30-

14.30         
1 lect exam 2 

อ.อรวรรณ       

  

14.30-

16.30       2   SDL:  เตรียม PBL  นิสิต ID 1-55 อ.วาสนา  อ.วรินทร์     

15 
พ.5 ส.ค. 58 

13.30-

16.30       3   
PBL1: Shoulder problems (ID  42-54) 

อ.นิตยา 

อ.

กนกวรรณ     

16 
ศ.14 ส.ค. 58 

13.30-

16.30       3   
PBL1: Shoulder problems (ID 42-54) 

อ.นิตยา 

อ.

กนกวรรณ     

17 
พ.19 ส.ค. 58 

13.30-

16.30       3   

PBL2: Arm, forearm, wrist and hand problems 

(ID29-41) อ.วรินทร์ อ อรวรรณ     

18 
ศ.21 ส.ค. 58 

13.30-

16.30       3   

PBL2: Arm, forearm, wrist and hand problems 

(ID 29-41) อ.วรินทร์ อ อรวรรณ     

19 
ศ.28 ส.ค. 58 

13.30-

16.30     3     
สัมมนา 1: clinical reasoning (ID 1,5,8,13) 

อ. กานดา อ. ทศพล     

20 พ. 2 ก.ย. 58         3   PBL3: Spinal problems I and II (ID 15-28) อ. วาสนา อ. ภทัริยา     

21 
ศ. 4 ก.ย. 58 

13.30-

16.30       3   
PBL3: Spinal problems I and II (ID 15-28) 

อ. วาสนา อ. ภทัริยา     
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22 พ. 9 ก.ย. 58 
13.30-

17.00     3.5     
สัมมนา 2: clinical reasoning (ID 2,4,6,9,12) 

อ. วาสนา อ. ภทัริยา     

23 
ศ. 11 ก.ย. 58 

13.30-

17.00     3.5     

สัมมนา 3: clinical reasoning and decision making 

(ID 3,7,10,11) อ.วรินทร์ อ.ผกาภรณ์     

24 พ. 16 ก.ย. 58         3   PBL4: Knee problems (ID 1-14) อ.ชชัฎา อ.อรวรรณ     

25 
ศ. 18 ก.ย. 58 

13.30-

16.30       3   
PBL4: Knee problems (ID 1-14) 

อ.ชชัฎา อ.อรวรรณ 
  

  
 

ภาคการศึกษาที ่2 

 

คร้ัง

ท่ี 
วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

ส
มัม

น
า 

  

ส
อบ

บ
รร

ยา
ย 

หวัขอ้ 

ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน หอ้งเรียน 
ส่ือการสอน 

26 

จ.15 ก.พ.

59 

13.30-

15.00 1.5         
Prosthetic, Orthotic and splint 

อ.ผกาภรณ์       

ส่ือโสต, คอมพิวเตอร์, 

เอกสารการสอน, โครง

กระดูกร่างกายมนุษยแ์ละขอ้

ต่อจาํลอง 

  

จ.15 ก.พ.

59 

15.00-

16.30 1.5         Bandaging and Taping อ.ผกาภรณ์       

27 

จ.22 ก.พ.

59 

13.30-

15.30 2         PT management of repetitive trauma อ.ผกาภรณ์       

  

จ.22 ก.พ.

59 

15.30-

17.00      1.5   เตรียม สมัมนา PBL 5&PBL 6 อ.ผกาภรณ์ อ.วรินทร์     

28 

จ.29 ก.พ.

59 

13.30-

16.30   3       Prosthetic, Orthotic and splint อ.ผกาภรณ์ อ.วรินทร์ อ อรวรรณ อ ทศพล 

29 
จ.7 มี.ค.59 

13.30-

16.30   3       Bandaging  1 อ.ผกาภรณ์ อ.อรวรรณ อ.วรินทร์ อ.จิราภรณ์ 
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30 

จ.14 มี.ค.

59 

13.30-

16.30   3       Taping 1 อ.ผกาภรณ์ อ.จิราภรณ์ อ.วรินทร์ อ.อรวรรณ 

  

จ.21 มี.ค.

59 osce 
  

                 

31 

จ.28 มี.ค.

59 

13.30-

16.30   3       Taping 2 อ.วรินทร์ อ.จิราภรณ์ อ.ผกาภรณ์ อ.อรวรรณ 

31 

จ.4 เม.ษ.

59 

13.30-

16.30    3   เตรียม สมัมนา PBL 5&PBL 6 อ.ผกาภรณ์ อ.วรินทร์     

33 

จ.18 เม.ษ.

59 

13.30-

17.00 
    

 
3.5   

สมัมนา PBL5.1 :Ankle and foot problems ( 

ID 1-27) อ.ผกาภรณ์ อ.อรวรรณ     

34 

จ.25 เม.ษ.

59 

13.30-

17.00 
    

 
3.5   

สมัมนา PBL5.1 :Ankle and foot problems (ID 

1-27) อ.วรินทร์ อ.ผกาภรณ์     

35 
จ.2 พ.ค.59 

13.30-

17.00      3.5   สมัมนา PBL6.1 :repetitive trauma (ID 28-55) อ.ผกาภรณ์ อ.อรวรรณ     

36 
จ.9 พ.ค.59 

13.30-

16.30         3 lect. Exam 2+3 อ.วาสนา       

37 

จ.16 พ.ค.

59 

13.30-

16.30   3       
lab exam: Bandaging and Taping 2 

อ.ผกาภรณ์ อ.วรินทร์     

38 

จ.23 พ.ค.

59 

13.30-

16.30   3       
lab exam: Bandaging and Taping 2 

อ.ผกาภรณ์ อ.วรินทร์     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การพจิารณาตดัเกรด : 

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 60  

/ ภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

การประเมินผลการเรียน : 

1. ภาคทฤษฎี     50 %  

1.1 การสอบทฤษฎีคร้ังที่ 1  42.5% 

-  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 tendon transfer and reconstruction 

-  PT management of nerve injury 

-  Joint diseases and PT management in joint problems 

-  PT management of osteoporosis 

-  Amputation and arthroplasty 

-  PT management of Amputation and joint replacement 

-  Management of joint dislocation 

-  PT management of fracture and dislocation 

-  PT management of spinal problems 

-  PT management of Myofascial pain  

 

1.2. การสอบทฤษฎีคร้ังที่ 2  7.5 % 

-  Prosthetic, Orthotic and splint  

-  Bandaging and Taping 

-  PT management of sport injury 

 

2. ภาคปฏิบติั     50 % 

2.1 การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก คร้ังที่ 1  (6%+6%) 12 %  

2.2 การสัมมนากรณีศึกษา (15%+8%)  23% 

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

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

 

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 
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1 
ความรู้ 

2.2 
สอบทฤษฏ ี

1ส.ค. 57 

6 ส.ค. 

57 

16 พ.ค. 

57 

รวม 50% 

42.5% 

7.5% 

2 

ปัญญา 

1.4,2.2,2,4,3.1 

(1.1,1.2,4.3,5.3) 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

รวม 34% 

15% 

8% 

ปัญญา 

1.4,3.1,3.3,3.4 

(4.1,4.2,5.2) 

ปฏบัิติ/รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

6% 

5% 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4,3.1,3.3, 3.4 

(4.1,4.2,5.2) 

ปฏบัิติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

5% 

3 

ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1.4 

3.1  

4.1,4.2 

(5.3) 

 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

รวม 11% 

8% 

3% 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

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. 
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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. 

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. สือ่ และเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการสอน :  (สือ่ หรืออุปกรณที์ใ่ชใ้นการเรียนการสอน, เอกสารทีอ่าจารย์

ผูส้อนจดัทําเพือ่ประกอบการสอน) 

1. เอกสารการสอนตามหัวข้อในตารางสอน 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์, LCD และเคร่ืองเสยีง 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่าน A-tutor  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
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- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธก์ารมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่

ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียนการมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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