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รายละเอียดของรายวิชากบ 331  วิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ประจาํปการศึกษา2558 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ 331  วิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 
PX331Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions 

2. จํานวนหนวยกิต 
4 (2-6-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.นิตยาวิริยะธารากิจ nitayav@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
  
 
 

ผศ. น.พ. ยิ่งยง ตออุดม  อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@swu.ac.th 
 

อาจารยผูสอน 
 อาจารยผกาภรณ พูเจริญ 

 
paka@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

 
 

อาจารยวาสนา เตโชวาณิชย wassana@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

ผศ. ดร. วรินทร กฤตยาเกียรณ warink@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย ดร. ภัทริยา อินทรโทโล wassana@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ kanokwan@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 อาจารย ดร. ทศพล เจศรีชยั tossaphon@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

 อาจารย ดร. จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th 
 

อาจารยผูสอน 
 

 
 
 

อาจารย ดร. กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@swu.ac.th อาจารยผูรวมสอน 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ตลอดปการศึกษา ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  –มี- 
กบ231หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
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8. สถานท่ีเรียน 
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
25 พฤษภาคม 2559 (ประชุมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากานภาพบําบัด) 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิต 
- อธิบายพยาธิสภาพ กลไกการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงของการบาดเจ็บเนื้อเยื่อ กระดูกหัก ขอตอ

เคลื่อนหรือหลุด  ภาวการณสูญเสียแขน ขา การรักษาทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

- สามารถตรวจประเมิน วิเคราะหปญหาทางกายภาพบําบัด และการตัดสินใจทางคลินิก สําหรับผูปวย
ท่ีมีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อไดถูกตอง 

- สามารถ วางแผนการรักษา และทําการรักษาทางกายภาพบําบัดผูปวยท่ีมีความผิดปกติทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อไดถูกตองตามสาเหตุและลําดับความสําคัญของปญหา 

- มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สามารถ ปฏิบัติตาม  รูขอควรปฏิบัติ ขอหามและขอควร
ระวังในผูปวยท่ีมีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อไดถูกตอง  
 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงใหสอดคลองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด และการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยพิจารณารวมกับความเห็นท่ีนิสิตประเมินในรายละเอียดดังนี้ 
1. เพ่ิมจํานวนชั่วโมงบรรยายและสัมมนาใหสอดคลองกับเนื้อหาเพ่ือเสริมความรูความเขาใจ ให

สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริงทางคลินิกเชน กายภาพบําบัดในภาวะกระดูกหักและขอ
เคลื่อน 

2. ปรับวิธีการประเมิน โดยเพ่ิมจํานวนครั้งและชั่วโมงใหสอดคลองกับเนื้อหา 
3. ปรับรูแบบการสอนปฏิบัติการ (ในหัวขอของภาคการศึกษาท่ี 2) โดยเพ่ิมจํานวนอาจารยให

เหมาะสมกับจํานวนนิสิต 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพอาการและอาการแสดงการรักษาทางการแพทยการคิดและ

การตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมินการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดวางแผนการรักษาการรักษาสงเสริม
สุขภาพปองกันและฟนฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ /PBL /สัมมนา  ศึกษาดวยตนเอง 

30 ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัติการ/PBLสัมมนา/
อภิปราย      

90  ชม./ภาคการศึกษา 

60ชม./ 
ภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ

เขาใจวิชา และนิสิตสามารถติดตอผานระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ)                  
ไมนอยกวา 1ชม./สัปดาห 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเท

ศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  
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 

                               

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจรยิธรรมท่ีพัฒนา 

สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสงัคม
สวนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีพัฒนาดังตอไปนี้ 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ีมี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีคานิยมแนวคิดท่ีถูกตอง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพได  (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
 

1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวางการสอนภาคทฤษฎแีละ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
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2. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.1  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี โครงงานและท่ีไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

 
2 ความรู 

2.1  ความรูท่ีพัฒนา 
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ

ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณา
การความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพ ท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู 
ดังนี้ 

2. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ 
4. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
2.2  วิธีการสอน 

1. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย รวมกับการสัมมนา การอภิปรายการ
คนควาการวิเคราะห 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีการใชหัวขอปญหา 
กรณีศึกษา สถานการณจริง 

3. การฝกปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียนแหลงฝก และ/หรือชุมชน 
 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 
4. การประเมินตนเองของผูเรียน 

 

3 ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 

 นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน      
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
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4. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 

3.2  วิธีการสอน 
 
๒. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 
๓. สัมมนากรณีศึกษาและการใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ โดย

บูรณาการความรูในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๔. มอบหมายงานท่ีมุงใหนิสิตได เรียนรูและคนควาหรือนําเสนอรายงานท่ีเ ก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
๕. สัมมนากรณีศึกษา เพ่ือนําความรู ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด การใชเหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) สําหรับการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยอางอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ (evidence-based) หรือศาสตรท่ีเก่ียวของ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลทาง

คลินิก อางอิงหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) หรือศาสตรท่ีเก่ียวของในการสัมมนาหรือ
การอภิปราย 

2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 
3. การประเมินตนเองของผูเรียน 
 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 

นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพ่ือใหสามารถทํางาน
รวมกันได มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 
3. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณท่ี

แตกตางกัน  (ความรับผิดชอบรอง) 
4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง วชิาชีพ องคกรและ

สังคมอยางตอเนื่อง  (ความรับผิดชอบรอง) 
 

4.2  วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการ

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนผูสอน หรือผูรับบริการ 

2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมท่ี
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
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3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
4. จัดกิจกรรมหรอืสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ องคกรและสังคม 

 
4.3  วิธีการประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

1. ไมประเมิน 
2. สามารถศึกษาทําความเขาใจในประเด็นปญหา เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสารสนเทศท่ี

เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา  (ความ
รับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสม  (ความรับผิดชอบรอง) 

 
5.2 วิธีการสอน 

1.  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองผาน Website สื่อการสอน และ e-book 
2.  สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใช

ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต 

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถใหบริการกับผูรับบริการได อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแกผูใชบริการ 
ตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด  (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยประยุกตใชความรู ความเขาใจ
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมท้ังการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) (ความรับผิดชอบ
รอง) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได
อยางเหมาะสม  (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผูปวย  (ความรับผิดชอบรอง) 
 

6.2 วิธีการสอน 
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1. ฝกปฏิบัติทางคลินิกท่ีครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 

2. ฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกท่ีมีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ 

3. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู ดานกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 

4. มอบหมายโจทยปญหากรณีศึกษาเพ่ือใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา 
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกและการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ 
 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับบริการ ดวย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย 
 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 

คร้ัง

ท่ี 
วนัท่ี เวลา บรรยาย ปฏิบติั สมัมนา PBL 

สอบ

บรรยาย 
หวัขอ้ 

ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

ส่ือการสอน 

1 
ศ. 1 ก.ค.59 

13.30-

15.30           คืน 301        

ส่ือโสต, 

คอมพิวเตอร์

, เอกสารการ

สอน, โครง

กระดูก

ร่างกาย

มนุษยแ์ละ

ขอ้ต่อจาํลอง 

2 

อ. 5 ก.ค.59 
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. ทศพล       

3 พ. 7 ก.ค.59 
8.30-12.30 

1         

Management of soft tissue 

injury   

ผศ.นพ.ยิง่

ยง      

    
  

1         

 Principle of fracture 

management 

ผศ.นพ.ยิง่

ยง      

   
  

2         

Fracture of upper and 

lower limb /spine 

ผศ.นพ.ยิง่

ยง       

4 
ศ. 8 ก.ค.59 

13.30-

15.30 1   1     

Management of joint 

dislocation  อ. นิตยา       

    15.30-16.30     1     SDL        

5 

อ. 12 ก.ค.59 
13.30-

15.30 
2         

Joint diseases and PT 

management of joint 

problems อ.กสิมา       
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    15.30-17.30 2         

PT management of 

osteoporosis อ.กสิมา       

6 
ศ. 15 ก.ค.59 

13.30-

15.30 2         

PT management of 

fracture and dislocation  
อ. นิตยา 

      

    15.30-16.30       1   

SDL:  เตรียม PBL นิสิต 

ID 1-50 อ.นิตยา       

 อ. 19 ก.ค.59 เขา้พรรษา                    

7 
ศ. 22 ก.ค.59 

13.30-

14.30 2         

PT management of tendon 

transfer and reconstruction 
อ. นิตยา 

      

    14.30-16.30     1     SDL          

8 
อ. 26 ก.ค.59 

13.30-

16.30 2         

PT management of nerve 

injury อ. ชชัฎา       

          1     SDL        

9 
ศ. 29 ก.ค.59 

13.30-

14.30     1     

PT management of 

fracture and dislocation   
อ. นิตยา 

      

    14.30-16.30       2   

SDL:  เตรียม PBL นิสิต 

ID 1-50         

10 
อ. 2 ส.ค.59 

13.30-

14.30 
        1 lect exam 1 อ. นิตยา 

      

    14.30-16.30 
2       

  

PT management of 

Myofascial pain 
อ ทศพล 

     

11 
ศ. 5 ส.ค.59 

13.30-

15.30 2         

PT management of spinal 

problems อ. วาสนา       

  

พฤ. 11 ส.ค. 59 กบ 

381 ขอแลก อ 

วาสนารับทราบแลว้ 10.30-12.30       1 
  SDL 
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12 
อ. 9 ส.ค.59 

13.30-

16.30       3   

SDL:  เตรียม PBL  นิสิต 

ID  1-50 อ.อรวรรณ อ. วาสนา อ.นิตยา อ. ชชัฎา 

  
ศ. 12 ส.ค.59 

หยดุวนั

เฉลิม       3   

SDL:  เตรียม PBL  นิสิต 

ID 1-50         

13 อ. 16 ส.ค.59 
13.30-

14.30         
1 lect exam 2 

อ.นิตยา      

    

14.30-

16.30       2   

SDL:  เตรียม PBL  นิสิต 

ID 1-50         

14 ศ. 19 ส.ค.59 
13.30-

16.30       3   

PBL1: Arm, forearm, wrist 

and hand problems  อ.อรวรรณ อ.ภทัริยา     

  
อ. 23 ส.ค.59 

13.30-

16.30       3   

PBL1: Arm, forearm, wrist 

and hand problems  อ.อรวรรณ อ.ภทัริยา    

15 
ศ. 26 ส.ค.59 

13.30-

16.30       3   
PBL2: Shoulder problems  

อ.นิตยา อ.กสิมา     

16 
อ. 30 ส.ค.59 

13.30-

16.30       3   
PBL2: Shoulder problems  

อ.นิตยา อ.กสิมา     

17 
พ. 31 ส.ค.59 8.30-12.30 

    4     

สัมมนา 1: clinical 

reasoning (ID 1,5,8,13) อ อรวรรณ อ ภทัริยา     

18 
ศ. 2 ก.ย.59 

13.30-

16.30       3   

PBL3: Spinal problems I 

and II  อ วาสนา อ ภทัริยา     

19 
อ.6 ก.ย.59 

13.30-

16.30       3   

PBL3: Spinal problems I 

and II  อ วาสนา อ ภทัริยา     

20 

ศ. 9 ก.ย.59 
13.30-

16.30 

    3     

สัมมนา 2: clinical 

reasoning (ID 2,4,6,9,12) 

อ. 

กนกวรรณ 

ว อ. ทศพล     
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21 

อ.13 ก.ย.59 
13.30-

16.30 
    3     

สัมมนา 3: clinical 

reasoning and decision 

making (ID 3,7,10,11) อ. วาสนา อ. ภทัริยา     

22 ศ. 16 ก.ย.59 
13.30-

15.30 2         

Amputation and 

arthroplasty อ.ผกาภรณ์       

23 

  
15.30-

16.30 
1         

PT management of 

Amputation and joint 

replacement อ.ผกาภรณ์       

24 
อ.20 ก.ย.59 

13.30-

15.00 1.5         

Prosthetic, Orthotic and 

splint อ.ผกาภรณ์       

25 
  

15.00-

16.00       1   SDL     
  

  

26 
ศ. 23 ก.ย.59 

13.30-

16.30       3   

PBL4: Knee problems (ID 

1-12) อ.ชชัฎา อ.อรวรรณ 
  

  
  

27 
อ.27 ก.ย.59 

13.30-

16.30   3       

Prosthetic, Orthotic and 

splint อ.ผกาภรณ์         

28 
ศ. 30 ก.ย.59 

13.30-

16.30       3   

PBL4: Knee problems (ID 

1-12) อ.ชชัฎา อ.อรวรรณ       

29 
อ.4 ต.ค.59 

13.30-

14.30         1 
lect exam 3 

อ. กสิมา         

   27 3 15 37 3       
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

คร้ัง

ท่ี 
วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

ส
มัม

น
า 

PB
L 

ส
อบ

 

หวัขอ้ 
ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

ส่ือการ

สอน 

30 จ. 6 ก.พ.60 13.30-15.00 1.5         Bandaging and Taping อ.ผกาภรณ์       

ส่ือโสต

, 

คอมพิว

เตอร์, 

เอกสาร

การ

สอน, 

โครง

กระดูก

ร่างกาย

มนุษย์

และขอ้

ต่อ

จาํลอง 

   15.00-16.30       1.5   เตรียม สมัมนา PBL 5 อ.ผกาภรณ์       

31 
จ. 13 ก.พ.60 

หยดุชดเชย

มาฑบูชา       3   SDL         

32 จ. 20 ก.พ.60 13.30-16.30   3       Bandaging  1 อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา อ อรวรรณ อ ทศพล 

33 จ. 27 ก.พ.60 13.30-16.30   3       Taping 1 อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา อ อรวรรณ อ ทศพล 

34 จ. 6 มี.ค.60 13.30-16.30   3       Taping 2 อ ทศพล อ.อรวรรณ อ.ผกาภรณ์ อ.จิราภรณ์ 

35 จ. 13 มี.ค.60 13.30-15.30 2         PT management of repetitive trauma อ.ผกาภรณ์      

36   15.30-16.30       1   เตรียม สมัมนา PBL 5 อ.ผกาภรณ์ อ. ทศพล     

37 จ. 20 มี.ค.60 13.30-16.30       3   สมัมนา PBL5.1 :repetitive trauma (ID 25-50) อ.ผกาภรณ์ อ. ทศพล     

38 จ. 27 มี.ค.60 13.30-16.30       3  สมัมนา PBL5.2 :repetitive trauma (ID 25-50) อ.ผกาภรณ์ อ. ทศพล     

39 
จ. 3 เม.ย.60 13.30-14.30 

        1 lect. Exam 4 อ.ผกาภรณ์       

40 จ. 10 เม.ย.60 15.30-16.30       2   เตรียม สมัมนา PBL 6 อ.ผกาภรณ์      

41 
จ. 17 เม.ย.60 13.30-16.30     

  
3 

  
สมัมนา PBL6.1 :Ankle and foot problems ( ID 1-24) 

อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา     

42 
จ. 24 เม.ย.60 13.30-16.30 

     3   
สมัมนา PBL6.1 :Ankle and foot problems (ID 1-24) 

อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา     

43 จ. 1 พ.ค.60 13.30-16.30   3       Bandaging and Taping 1: case study อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา     

44 จ. 15 พ.ค.60 13.30-16.30   3       Bandaging and Taping 2: case study อ.ผกาภรณ์ อ. กสิมา     

   3.5 15 0 19.5 1       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
การพิจารณาตัดเกรด : 
นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และตองไดคะแนนการสอบภาคปฏิบัติรอยละ 60  
/ ภาคทฤษฏีรอยละ 50 จึงจะถือวาสอบผาน 
การประเมินผลการเรียน : 
1. ภาคทฤษฎี     50 %  
1.1 การสอบทฤษฎีครั้งท่ี 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 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  
-  Prosthetic, Orthotic and splint 

1.2. การสอบทฤษฎีครั้งท่ี 4  5 % 
-  Bandaging and Taping 
-  PT management of repetitive injury 

 
2. ภาคปฏิบัติ     50 % 

2.1 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งท่ี 1    12 %  
2.2 การสัมมนากรณีศึกษา (15%+8%)  23% 
2.3 การสอบปฏิบัติ Taping & bandaging    (2%+2%)  4% 
2.4 การเขารวมเรียน ปฎิบัติการและสัมมนา (8%+3%) 11 % 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

1 
ความรู 

2.2 
สอบทฤษฏ ี

2 ส.ค.  
16 ส.ค. 4 
ต.ค.59 

3 เม.ย. 60 
16 พ.ค. 57 

รวม 50% 
45% 
5% 

2 

ปญญา 
1.4,2.2,2,4,3.1 
(1.1,1.2,4.3,5.3) 

สัมมนา /การคนควาตามท่ีมอบหมาย 
ตลอดการ

จัดการเรียน
การสอน 

รวม 34% 
15% 
8% 

ปญญา 
1.4,3.1,3.3,3.4 
(4.1,4.2,5.2) 

ปฏิบัต/ิรายงานรายบุคคล 
ตลอดการ

จัดการเรียน
การสอน 

6% 
5% 

คุณธรรมจริยธรรม 
1.4,3.1,3.3, 3.4 
(4.1,4.2,5.2) 

ปฏิบัติ/การคนควาตามท่ีมอบหมาย 
ตลอดการ

จัดการเรียน
การสอน 

5% 

3 

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1.4 
3.1  
4.1,4.2 
(5.3) 

 

การเขาชั้นเรียน 

พฤติกรรมในชัน้เรียน 

พฤติกรรมการทํางานกลุม 

การมีสวนรวม อภิปราย 

การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

ตลอดการ
จัดการเรียน

การสอน 

รวม 11% 
8% 
3% 

หมายเหตุผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

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. 
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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. ส่ือ และเอกสารท่ีใชประกอบการสอน :  (ส่ือ หรืออุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน, เอกสารท่ีอาจารย
ผูสอนจัดทําเพ่ือประกอบการสอน) 
1. เอกสารการสอนตามหัวขอในตารางสอน 
2. เครื่องคอมพิวเตอร, LCD และเครื่องเสียง 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา  
- การสื่อสารและสงขอเสนอแนะกับนิสิตผานระบบ internet 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
- สังเกตปฏิสัมพันธการมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน  
- การสงัเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ  
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหาอุปสรรคแนว

ทางแกไขเม่ือสิ้นสุดการสอนเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 
- จัด PBL ใหแกนิสิตมากข้ึน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอ่ืนท่ีไมใช

ทีมผูรวมสอน 
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปรายและ

พฤติกรรมในชั้นเรียน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 

- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระ
ใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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