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รายละเอียดของรายวิชากบ 331 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2ประจําปการศึกษา2558
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 331 วิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก
PX331Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions
2. จํานวนหนวยกิต
4 (2-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
nitayav@swu.ac.th
อาจารย ดร.นิตยาวิริยะธารากิจ
ผศ. น.พ. ยิ่งยง ตออุดม
orawany@swu.ac.th
อาจารย ดร. อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
อาจารยผกาภรณ พูเจริญ
paka@swu.ac.th
อาจารยวาสนา เตโชวาณิชย
wassana@swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
kanda@swu.ac.th
ผศ. ดร. วรินทร กฤตยาเกียรณ
warink@swu.ac.th
อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@swu.ac.th
อาจารย ดร. ภัทริยา อินทรโทโล
wassana@swu.ac.th
อาจารย ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ
kanokwan@swu.ac.th
อาจารย ดร. ทศพล เจศรีชยั
tossaphon@g.swu.ac.th
jirabhorn@swu.ac.th
อาจารย ดร. จิราภรณ วรรณปะเข
อาจารย ดร. กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@swu.ac.th

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูรวมสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ตลอดปการศึกษา ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –มีกบ231หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. สถานที่เรียน
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 พฤษภาคม 2559 (ประชุมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากานภาพบําบัด)
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. วัตถุประสงคของรายวิชา

เพื่อใหนิสิต
- อธิบายพยาธิสภาพ กลไกการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงของการบาดเจ็บเนื้อเยื่อ กระดูกหัก ขอตอ
เคลื่อนหรือหลุด ภาวการณสูญเสียแขน ขา การรักษาทางการแพทยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
- สามารถตรวจประเมิน วิเคราะหปญหาทางกายภาพบําบัด และการตัดสินใจทางคลินิก สําหรับผูปวย
ที่มีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อไดถูกตอง
- สามารถ วางแผนการรักษา และทําการรักษาทางกายภาพบําบัดผูปวยที่มีความผิดปกติทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อไดถูกตองตามสาเหตุและลําดับความสําคัญของปญหา
- มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สามารถ ปฏิบัติตาม รูขอควรปฏิบัติ ขอหามและขอควร
ระวังในผูปวยที่มีความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อไดถูกตอง

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงใหสอดคลองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่สภากายภาพบําบัดกําหนด และการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยพิจารณารวมกับความเห็นที่นิสิตประเมินในรายละเอียดดังนี้
1. เพิ่มจํานวนชั่วโมงบรรยายและสัมมนาใหสอดคลองกับเนื้อหาเพื่อเสริมความรูความเขาใจ ให
สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริงทางคลินิกเชน กายภาพบําบัดในภาวะกระดูกหักและขอ
เคลื่อน
2. ปรับวิธีการประเมิน โดยเพิ่มจํานวนครั้งและชั่วโมงใหสอดคลองกับเนื้อหา
3. ปรับรูแบบการสอนปฏิบัติการ (ในหัวขอของภาคการศึกษาที่ 2) โดยเพิ่มจํานวนอาจารยให
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพอาการและอาการแสดงการรักษาทางการแพทยการคิดและ
การตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมินการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดวางแผนการรักษาการรักษาสงเสริม
สุขภาพปองกันและฟนฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย

ปฏิบัติการ /PBL /สัมมนา
ปฏิบัติการ/PBLสัมมนา/
อภิปราย
90 ชม./ภาคการศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง
60ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
เขาใจวิชา และนิสิตสามารถติดตอผานระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมที่ตองการ)
ไมนอยกวา 1ชม./สัปดาห

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

1

2

3 4





3 4


5 6 7 8 1 2


3. ทักษะทาง
ปญญา

5 6 7 1





2 3

4

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

1 2

1

2

3

4

     

3

2

3

4

5

     

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการที่ศึกษาไดอยางเหมาะสม
เพื่ อใหส ามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชีวิตรว มกับผูอื่นในสังคมได อยางราบรื่ นและเปนประโยชนตอสังคม
สวนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังตอไปนี้
1. มีความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน
สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภค สิ ท ธิ ผู ป ว ย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู ป ระกอบวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ที่ มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีคานิยมแนวคิดที่ถูกตอง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพได (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมี การวิเ คราะหป ระเด็น ปญ หาจริย ธรรมในการดํารงชี พ
และการปฏิ บั ติง านในวิชาชีพ
1.1 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ โครงงานและที่ไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2 ความรู
2.1 ความรูที่พัฒนา
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถบูรณา
การความรูเพื่อใชในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสูสุขภาพที่ดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู
ดังนี้
2. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ
4. มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
1. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 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 ชิ้นงานที่กําหนด
4. การประเมินตนเองของผูเรียน
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่พัฒนา
นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 3

4. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการแก ไ ขป ญ หาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละบริ บ ททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
๒. สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง
๓. สัมมนากรณีศึกษาและการใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ โดย
บูรณาการความรูในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. มอบหมายงานที่ มุ ง ให นิ สิ ต ได เ รี ย นรู แ ละค น คว า หรื อ นํ า เสนอรายงานที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของ
๕. สัมมนากรณีศึกษา เพื่อนําความรู ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด การใชเหตุผลทางคลินิ ก
(clinical reasoning) สําหรับการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยอางอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ (evidence-based) หรือศาสตรที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลทาง
คลินิก อางอิงหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) หรือศาสตรที่เกี่ยวของในการสัมมนาหรือ
การอภิปราย
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กําหนด
3. การประเมินตนเองของผูเรียน
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกันได มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ ย า งสร า งสรรค กั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารผู ร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
3. สามารถทํ างานเป น ทีมในบทบาทผู นําและสมาชิ กในที มสุขภาพและในบริบ ทหรื อสถานการณที่
แตกตางกัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและ
สังคมอยางตอเนื่อง (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนผูสอน หรือผูรับบริการ
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมที่
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
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3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องคกรและสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเขาใจในประเด็นปญหา เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา (ความ
รับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองผาน Website สื่อการสอน และ e-book
2. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใช
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตสามารถใหบริการกับผูรับบริการได อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแกผูใชบริการ
ตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยประยุกตใชความรู ความเขาใจ
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) (ความรับผิดชอบ
รอง)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได
อย า งเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความสามารถในอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณ
แห ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผู ป ว ย (ความรับผิดชอบรอง)
6.2 วิธีการสอน
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1. ฝกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย
2. ฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกที่มีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ
3. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู ดานกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
4. มอบหมายโจทยปญหากรณีศึกษาเพื่อใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกและการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับบริการ ดวย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
ครั้ง
ที่

วันที่

เวลา

บรรยาย ปฏิบตั ิ สัมมนา PBL

สอบ
บรรยาย

สื่อการสอน

หัวข้อ
ผูส้ อน

1

ศ. 1 ก.ค.59

13.3015.30

อ. 5 ก.ค.59

13.3014.30

2

14.3016.30
3

พ. 7 ก.ค.59

8.30-12.30

4

13.3015.30

2

introduction เตรียม PBL
case study และ clinical
reasoning
PT management of soft
tissue injury

1

Management of soft tissue
injury

1

Principle of fracture
management

1

1

15.30-16.30

อ. 12 ก.ค.59
5

13.3015.30

ผูส้ อน

ผูส้ อน

คืน 301

2
ศ. 8 ก.ค.59

ผูส้ อน

2
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1
1

Fracture of upper and
lower limb /spine
Management of joint
dislocation

อ ภัทริ ยา
อ. ทศพล
ผศ.นพ.ยิง่
ยง
ผศ.นพ.ยิง่
ยง
ผศ.นพ.ยิง่
ยง
อ. นิตยา

SDL
Joint diseases and PT
management of joint
problems

หน้า 8

อ.กสิ มา

สื่ อโสต,
คอมพิวเตอร์
, เอกสารการ
สอน, โครง
กระดูก
ร่ างกาย
มนุษย์และ
ข้อต่อจําลอง

มคอ. 3

6

ศ. 15 ก.ค.59

15.30-17.30

2

13.3015.30

2

PT management of
osteoporosis
PT management of
fracture and dislocation

1

15.30-16.30

7

อ. 19 ก.ค.59

เข้าพรรษา

ศ. 22 ก.ค.59

13.3014.30

8

13.3016.30

PT management of tendon
transfer and reconstruction

2
1

14.30-16.30

อ. 26 ก.ค.59

SDL: เตรี ยม PBL นิสิต
ID 1-50

PT management of nerve
injury

2

9

13.3014.30

10

อ. 2 ส.ค.59

11

ศ. 5 ส.ค.59
พฤ. 11 ส.ค. 59 กบ
381 ขอแลก อ
วาสนารับทราบแล้ว

PT management of
fracture and dislocation

13.3015.30

1

2
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อ. ชัชฎา

1

อ. นิตยา

อ. นิตยา

lect exam 1
PT management of
Myofascial pain
PT management of spinal
problems

2

10.30-12.30

อ. นิตยา

SDL: เตรี ยม PBL นิสิต
ID 1-50

2

13.3014.30
14.30-16.30

อ.นิตยา

SDL

1

14.30-16.30

อ. นิตยา

SDL

1
ศ. 29 ก.ค.59

อ.กสิ มา

SDL
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อ ทศพล
อ. วาสนา

มคอ. 3

12

13

อ. 9 ส.ค.59

13.3016.30

3

ศ. 12 ส.ค.59

หยุดวัน
เฉลิม

3

อ. 16 ส.ค.59

13.3014.30

1

14.3016.30
14

ศ. 19 ส.ค.59
อ. 23 ส.ค.59

15
16
17
18
19

ศ. 26 ส.ค.59
อ. 30 ส.ค.59
พ. 31 ส.ค.59
ศ. 2 ก.ย.59
อ.6 ก.ย.59
ศ. 9 ก.ย.59

20

2

13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
8.30-12.30

3

3
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อ. วาสนา

อ.นิตยา

SDL: เตรี ยม PBL นิสิต
ID 1-50
PBL1: Arm, forearm, wrist
and hand problems
PBL1: Arm, forearm, wrist
and hand problems

อ.อรวรรณ

อ.ภัทริ ยา

อ.อรวรรณ

อ.ภัทริ ยา

PBL2: Shoulder problems

อ.นิตยา

อ.กสิ มา

3

PBL2: Shoulder problems

อ.นิตยา

อ.กสิ มา

อ อรวรรณ

อ ภัทริ ยา

อ วาสนา

อ ภัทริ ยา

อ วาสนา
อ.
กนกวรรณ
ว

อ ภัทริ ยา

3
3

3

lect exam 2

อ.อรวรรณ

3

4

13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30

SDL: เตรี ยม PBL นิสิต
ID 1-50
SDL: เตรี ยม PBL นิสิต
ID 1-50

สั มมนา 1: clinical
reasoning (ID 1,5,8,13)
PBL3: Spinal problems I
and II
PBL3: Spinal problems I
and II
สั มมนา 2: clinical
reasoning (ID 2,4,6,9,12)
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อ. ทศพล

อ.นิตยา

อ. ชัชฎา

มคอ. 3
อ.13 ก.ย.59

13.3016.30

ศ. 16 ก.ย.59

13.3015.30

21
22

15.3016.30

23
24

อ.20 ก.ย.59

25
26
27
28
29

ศ. 23 ก.ย.59
อ.27 ก.ย.59
ศ. 30 ก.ย.59
อ.4 ต.ค.59

13.3015.00
15.0016.00
13.3016.30
13.3016.30
13.3016.30
13.3014.30

สั มมนา 3: clinical
reasoning and decision
making (ID 3,7,10,11)
Amputation and
arthroplasty
PT management of
Amputation and joint
replacement
Prosthetic, Orthotic and
splint

3
2
1
1.5
1
3
3
3

lect exam 3

1
27
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SDL
PBL4: Knee problems (ID
1-12)
Prosthetic, Orthotic and
splint
PBL4: Knee problems (ID
1-12)

3

15

37

3
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อ. วาสนา

อ. ภัทริ ยา

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์

อ.ชัชฎา

อ.อรวรรณ

อ.ผกาภรณ์
อ.ชัชฎา
อ. กสิ มา

อ.อรวรรณ

มคอ. 3

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1.5

จ. 20 มี.ค.60
จ. 27 มี.ค.60

13.30-15.00
15.00-16.30
หยุดชดเชย
มาฑบูชา
13.30-16.30
13.30-16.30
13.30-16.30
13.30-15.30
15.30-16.30
13.30-16.30
13.30-16.30

จ. 3 เม.ย.60

13.30-14.30

จ. 10 เม.ย.60

15.30-16.30

จ. 17 เม.ย.60

13.30-16.30

จ. 24 เม.ย.60

13.30-16.30

จ. 1 พ.ค.60
จ. 15 พ.ค.60

13.30-16.30
13.30-16.30

จ. 13 ก.พ.60
จ. 20 ก.พ.60
จ. 27 ก.พ.60
จ. 6 มี.ค.60
จ. 13 มี.ค.60

สอบ

จ. 6 ก.พ.60

PBL

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบตั ิ

ครั้ง
ที่

บรรยาย

ภาคการศึกษาที่ 2
Bandaging and Taping
เตรี ยม สัมมนา PBL 5

1.5

2

lect. Exam 4
เตรี ยม สัมมนา PBL 6

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์

3

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

3
3
2
1
3
3
1

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

3

Bandaging and Taping 1: case study
Bandaging and Taping 2: case study

3
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ผูส้ อน

ผูส้ อน

ผูส้ อน

สื่อการ
สอน

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ ทศพล
อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์

3

15

ผูส้ อน

SDL
Bandaging 1
Taping 1
Taping 2
PT management of repetitive trauma
เตรี ยม สัมมนา PBL 5
สัมมนา PBL5.1 :repetitive trauma (ID 25-50)
สัมมนา PBL5.2 :repetitive trauma (ID 25-50)

3

3.5

หัวข้อ

อ. กสิ มา
อ. กสิ มา
อ.อรวรรณ
อ. ทศพล
อ. ทศพล
อ. ทศพล

อ.ผกาภรณ์

อ. กสิ มา

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์

อ. กสิ มา
อ. กสิ มา
อ. กสิ มา

อ อรวรรณ
อ อรวรรณ
อ.ผกาภรณ์

อ ทศพล
อ ทศพล
อ.จิราภรณ์

สื่ อโสต
,
คอมพิว
เตอร์,
เอกสาร
การ
สอน,
โครง
กระดูก
ร่ างกาย
มนุษย์
และข้อ
ต่อ
จําลอง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพิจารณาตัดเกรด :
นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และตองไดคะแนนการสอบภาคปฏิบัติรอยละ 60
/ ภาคทฤษฏีรอยละ 50 จึงจะถือวาสอบผาน
การประเมินผลการเรียน :
1.
ภาคทฤษฎี
50 %
1.1 การสอบทฤษฎีครั้งที่ 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. การสอบทฤษฎีครั้งที่ 4
5%
- Bandaging and Taping
- PT management of repetitive injury
2. ภาคปฏิบัติ
50 %
2.1 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1
2.2 การสัมมนากรณีศึกษา
(15%+8%)
2.3 การสอบปฏิบัติ Taping & bandaging (2%+2%)
2.4 การเขารวมเรียน ปฎิบัติการและสัมมนา (8%+3%)
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กิจกรรมที่

1

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ความรู
2.2

สอบทฤษฏี

ปญญา
1.4,2.2,2,4,3.1
สัมมนา /การคนควาตามที่มอบหมาย
(1.1,1.2,4.3,5.3)
ปญญา
2
1.4,3.1,3.3,3.4
ปฏิบัต/ิ รายงานรายบุคคล
(4.1,4.2,5.2)
คุณธรรมจริยธรรม
1.4,3.1,3.3, 3.4
ปฏิบัติ/การคนควาตามที่มอบหมาย
(4.1,4.2,5.2)
ความสัมพันธระหวาง
การเขาชั้นเรียน
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
1.4
3
พฤติกรรมการทํางานกลุม
3.1
การมีสวนรวม อภิปราย
4.1,4.2
(5.3)
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
หมายเหตุผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

ประเมิน
2 ส.ค.
16 ส.ค. 4
ต.ค.59
3 เม.ย. 60
16 พ.ค. 57
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

สัดสวนของการ
ประเมิน*
รวม 50%
45%
5%
รวม 34%
15%
8%
6%
5%
5%

รวม 11%
8%
3%

หมวดที่ 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. สื่อ และเอกสารที่ใชประกอบการสอน : (สื่อ หรืออุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน, เอกสารที่อาจารย
ผูสอนจัดทําเพื่อประกอบการสอน)
1. เอกสารการสอนตามหัวขอในตารางสอน
2. เครื่องคอมพิวเตอร, LCD และเครื่องเสียง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและสงขอเสนอแนะกับนิสิตผานระบบ internet
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธการมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหาอุปสรรคแนว
ทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
- จัด PBL ใหแกนิสิตมากขึ้น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอื่นที่ไมใช
ทีมผูรวมสอน
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปรายและ
พฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระ
ใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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