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รายละเอียดของรายวิชา กบ 341 กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2 ประจําปีการศึกษา2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ341กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

PX341Physical Therapy in Neurological Conditions 
2. จํานวนหน่วยกิต 

4 (2-6-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ.ดร.รัตติยา  จินเดหวา ratt@swu.ac.th   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

รศ.ดร.รัมภา  บุญสนิสขุ  rumpa@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สายธดิา  ลาภอนันตสนิ saitida@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.นพพร  จงกมลวิวัฒน์ nopporn@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ์ wanvisa@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์ โอภาสกรุณา tippawano@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ ดร.พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@swu.ac.th  อาจารยผ์ูส้อน  

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

อาจารย์ ดร.วีรยา  ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.นิธนัินท ์ ชัยคีรี nithinun@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

mailto:ratt@swu.ac.th
mailto:rumpa@swu.ac.th
mailto:saitida@swu.ac.th
mailto:nopporn@swu.ac.th
mailto:wanvisa@swu.ac.th
mailto:tippawano@swu.ac.th
mailto:nuttakarn@swu.ac.th
mailto:peeraya@swu.ac.th
mailto:jirabhorn@swu.ac.th
mailto:weeraya@swu.ac.th
mailto:nithinun@swu.ac.th


มคอ. 3 

พญ.ทศันีย์  ตันติฤทธศัิกดิ์ neeneetanti@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

นพ. กุลพัฒน์  วีรสาร  kveerasarn@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

นพ.  อคัรวุฒิ  วิริยเวชกุล akravudh@yahoo.com  อาจารย์ผู้สอน 

พญ.ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ kwuanrat@hotmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

นพ. ธเนศ  เติมกล่ินจันทร์ thanes_nong@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

นพ. เมธา  อภิวัฒนากุล  apiwattanakul@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

นพ. สชุาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล suchathanc@yahoo.com  อาจารย์ผู้สอน 

นพ.นฤพัชร  สวนประเสริฐ narupatr@hotmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

พญ.นฤมล  คงสาคร  nksakorn@yahoo.com  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2    ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรพ.ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

31 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1.วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

- นิสิตอธบิายสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและพยาธิสรีรวิทยาของการเกดิความผิดปกติของระบบประสาท ซ่ึง

มีพยาธสิภาพในส่วนสมอง เส้นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทไขสนัหลัง และกล้ามเน้ือได้

(2.2, 2.4) 
- นิสิตอธิบายอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ซ่ึงมีพยาธิ

สภาพในส่วนสมอง เส้นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง และกล้ามเน้ือได้(2.2, 

2.4) 
- นิสิตปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และวิเคราะห์สาเหตุที่ทาํให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วยที่มีความ

ผิดปกติของระบบประสาท ซ่ึงมีพยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้นประสาทสมอง ไขสันหลัง 

เส้นประสาทไขสนัหลังและกล้ามเน้ือได้(2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3) 
- นิสิตสามารถวางแผนแสดงวิธีรักษาทางกายภาพบําบัดแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ

ประสาท ซ่ึงมีพยาธสิภาพในส่วนสมอง เส้นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลังและ

กล้ามเน้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย(2.2, 2.4, 

3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3) 
- นิสิตมีคุณลักษณะดังน้ี ระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ รับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง เคารพในคุณค่า

และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด(1.4, 4.2) 

- นิสติมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม โดยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ(1.4, 4.2) 

2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1.คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกการเกดิพยาธสิภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทาง

การแพทย์ ฝึกการการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

30.5 ชม./ปีภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการ

เฉพาะราย 

ปฏบัิติ 75.5 ชม./

สมัมนา 15 ชม /ปีภาค

การศึกษา 
7 ชม./ปีการศึกษา 
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3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผิดขอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

                               

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ไม่น้อยกว่า1

ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิง  ที่จะต้องส่งเสริมให้

นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ  ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิ เด็ก สิทธิ ผู้บ ริโภค สิทธิ ผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรม 

ในการดาํรงชีพได้  

3.  ไม่ประเมิน 

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5.  ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 
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1.2  วิธีการสอน 
1.สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพและกรณีศึกษา 

2.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม ในรูปแบบมอบหมาย

งาน/กจิกรรมกลุ่ม และทาํข้อตกลงก่อนการเรียน 

3.  ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมใน 

การดาํรงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยปฏบัิติกรณีศึกษาและสอบปฏบัิติ 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.ประเมินจากสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและส่งงานที่ได้รับ

มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน และปฏบัิติจริงในกรณีศึกษา 
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ดังน้ี 

1.  ไม่ประเมิน 

2.  มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบ 

3.  มีความรูใ้นศาสตรข์องวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบและเนน้ธรรมเนยีมปฏิบติั 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ป็นปัจจุบนั 

4.  มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6.  ไม่ประเมิน 

7.  ไม่ประเมิน 

2.2  วิธีการสอน 

1.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้า  สาธิตการปฏบัิติ การย้อนการสาธติ        

2.  จัดกจิกรรมให้มีการวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

3. จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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4. มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง และนาํข้อมูลเสนอใน

ช้ันเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1.  สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติ  

2.  ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ การประยุกต์

และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายหรือการ

ฝึกปฏบัิติหรือการสอบปฏบัิติ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือ

พัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและ มีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบาํบดักบัความรูใ้นศาสตรอื์่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่าง  มีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ

บริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 

1.  ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

2.  สัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัด และมีการแลกเปล่ียน ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์และมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

3.  จัดกจิกรรมให้มีการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4.  สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่

ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม ในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
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3.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอการสมัมนา 

และรายงานผู้ป่วย 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่

จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

วิชาชีพและสังคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรบัตวัและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการผูร่้วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ

กลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง  

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาํไปสู่ การ

ฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติ และ

สัมมนา 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนารายงานกรณีศึกษา 

3.  ประเมินจากผลงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ผลการเรียนรู ้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
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รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1.  ไม่ประเมิน 

 2.  สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศ 

 ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 3.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ 

      ของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

 5.2  วิธีการสอน 

1.มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

2.  ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล 

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดย

ให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  การประเมินตนเองของผู้เรียน 

6.   ทกัษะการปฏิบติัทาง 
6.1  ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถ

ให้บริการกบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1.  มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2.  มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3.  มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิ

ผู้ป่วย 

5.   ไม่ประเมิน 
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 6.2  วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมให้มีฝึกปฏิบัติทางคลินิกในกรณีศึกษาที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2.   ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.  จัดกิจกรรมกรณีศึกษาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้       ด้าน

กายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่าง

เหมาะสม 

4.  กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกกรณีศึกษา 

6.3   วิธกีารประเมิน 

1  ประเมินจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกในกรณีศึกษา 

2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับผู้ป่วยในกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิงหลักฐาน

เชิงประจักษ์และจากการสอบปฏิบติั 

3. ประเมินจากรายงานและการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน

การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน           

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 1-2 / 2558 

วิชากบ 341  ช่ือวิชา กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 4 ( 2 - 6-4 ) IP 

คร้ัง

ที่ 

วันที่ทาํการ

เรียน 
เวลา 

บร
รย

าย
 

ป
ฏบิ

ตั ิ

สมั
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏบิ
ตั ิ

หัวข้อ 

อาจารย์ สถานท่ี 

/ 

หอ้งเรีย

น 

สื่อการสอน 

พิเศษ หลัก 
ร่วม

สอน 

ร่วม

สอน 

ร่วม

สอน   

1 

จ 4 กค 59

แลกกบั 12 กค 

59 ของ 342 

8.30-

10.30 2         

Motor control & motor learning 

& recovery of  function   รัมภา       308 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน power 

point 

    

10.30-

12.30   2       

Lab movement analysis I 

(normal)   รัตติยา นพพร สายธดิา พีรยา 

308 

เอกสารการ

สอน, 

ภาพเคล่ือนไห

วผู้ป่วย 

2 อ 5 กค 59  

8.30-

10.30   2       

Lab movement analysis I 

(normal) (ต่อ)   รัตติยา นพพร นิธนัินท ์พีรยา 

308 

เอกสารการ

สอน, 

ภาพเคล่ือนไห

วผู้ป่วย 

    

10.30-

12.30   2       

Lab movement analysis II 

(abnormal) and guidelines to 

determine clinical problems   รัตติยา นพพร นิธนัินท ์พีรยา 

308 

เอกสารการ

สอน, 

ภาพเคล่ือนไห

วผู้ป่วย 

3 อ 26 กค 59 

8.30-

11.30   3       

Lab movement analysis III 

(pediatric)   พีรยา นิธนัินท ์ วีรยา วันวิสาข์ 

308 

เอกสารการ

สอน, 

ภาพเคล่ือนไห

วผู้ป่วย 

    

11.30-

12.30    1       

 Question and answer movement 

analysis   รัตติยา  พีรยา นิธนัินท ์วันวิสาข์ 

308 

  

4 อ 2 สค  59 

8.30-

10.30   2       Lab : Standardized assessment   รัมภา ทพิวัลย ์

จิรา

ภรณ์ ยิธยิียม ์

308 

Power point 

เอกสารการ

สอน 
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10.30-

12.30 2         

Principles of PT treatment in 

CVA   รัตติยา       

308 

Power point 

เอกสารการ

สอน 

5 

จ 8สค 59 

แลกกบั 351  

8.30-

9.30 1         

PT assessment in CVA and 

problem identification (writing 

report)   รัตติยา       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.30-

12.30   3       Lab :PT assessment in CVA   รัตติยา สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ ทพิวัลย ์

308 

Power point 

เอกสารการ

สอน

ภาพเคล่ือนไห

วผู้ป่วย 

6 อ 16 สค 58  

8.30-

9.00 0.5         Introduction to PNF techniques   รัตติยา       

 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

10.30   1.5       

Lab:Introduction to PNF 

techniques   รัตติยา สายธดิา ทพิวัลย ์ นิธนัินท ์

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

  

แลกให้กบั 

381 

10.30-

12.30                       
 

 

7 อ 23 สค 59  

8.30-

9.00 0.5         

Abnormal muscle tone 

management   รัตติยา       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

11.30   2.5       

Lab : Abnormal muscle tone 

management   รัตติยา นิธนัินท ์ ทพิวัลย ์

จิรา

ภรณ์ 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

11.30-

12.30   1       

Q&A ประยุกต์ PNFใน 

neurological condition   รัตติยา นิธนัินท ์ ทพิวัลย ์

จิรา

ภรณ์ 

 308 

  

8 พฤ 25 สต 59 

10.30-

12.30 2         

CVA: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management 

พญ. 

ทศันีย์         

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

9 อ 30 สค 59  

8.30-

9.00 0.5         

Management of impaired 

functional activities in CVA   

จิรา

ภรณ์       

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ
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สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

9.00-

11.30   2.5       

Lab : Management of impaired 

functional activities in CVA   

จิรา

ภรณ์ รัตติยา พีรยา วีรยา 

308 

 คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

11.30-

12.30         1  

QUIZ: PT assessment & 

management for CVA    รัตติยา สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ วีรยา 

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

10 อ 6 กย 59 

8.30-

9.00 0.5         

Management of impaired 

postural control in CVA   วันวิสาข์       

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

9.00-

12.30   3.5       

Lab : Management of impaired 

postural control in CVA   วันวิสาข์ รัมภา นิธนัินท ์

จีรา

ภรณ์ 

 308 

 คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

11 อ 13 กย 59 

8.30-

9.00 0.5         

Management of upper limb 

impairments   

ณัฐ

กาญจน์       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

11.30   2.5       

Lab: Management of upper limb 

impairments   

ณัฐ

กาญจน์ นิธนัินท ์ รัตติยา วันวิสาข์ 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

11.30-

12.30         1 lab exam I: movement analysis   รัตติยา  วันวิสาข์     

308 

 

12 อ 20 กย 59 

8.00-

9.00           SDL : Physical therapy for CVA           

 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

11.00 2         

SCI: etiology/ pathophysiology/ 

medical management 

นพ. 

กุลพัฒน์         

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 
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11.00-

12.00 1         

TBI :etiology/ pathophysiology/ 

medical management 

นพ. 

กุลพัฒน์         

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

13 อ 27 กย 59 

8.30-

9.00 0.5         

Management of lower limb & 

gait impairment in CVA   ทพิวัลย ์       

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

9.00-

12.30   3.5       

Lab: Management of lower limb 

& gait impairment in CVA   ทพิวัลย ์ รัตติยา 

จิรา

ภรณ์ สายธดิา 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

14 

อ 4 ตค 59 

(1) 

8.30-

12.30   4       

กรณีศกึษา Physical therapy 

management in neurological 

condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ 

CD)   รัตติยา สายธดิา วันวิสาข์ 

ณัฐ

กาญจน์ 

308 

ผู้ป่วย

อาสาสมคัร

หรือภาพการ

เคล่ือนไหว 

กล้องวิดไีอ 

15 

อ 11 ตค 59 

(2) 

8.30-

12.30   4       

กรณีศกึษา Physical therapy 

management in neurological 

condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ 

CD)   สายธดิา รัตติยา 

จิรา

ภรณ์ ทพิวัลย ์

308 

ผู้ป่วย

อาสาสมคัร

หรือภาพการ

เคล่ือนไหว 

กล้องวิดโีอ 

16 

อ 18 ตค 59 

(3) 

8.30-

12.30   4       

กรณีศกึษา Physical therapy 

management in neurological 

condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ 

CD)   รัมภา รัตติยา ทพิวัลย ์

ณัฐ

กาญจน์ 

 

ผู้ป่วย

อาสาสมคัร

หรือภาพการ

เคล่ือนไหว 

กล้องวิดไีอ 

    

13.30-

14.30   1       

Summary : Physical therapy 

management in neurological 

condition    รัตติยา สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ 

ณัฐ

กาญจน์ 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

14.30-

16.00 1.5         

PT management in spinal cord 

injury   สายธดิา       

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

16.00-

17.00       1   

lecture examination I (CVA 

&PNF)   รัตติยา 

ณัฐ

กาญจน์     

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

17 ศ 21 ตค 59 

13.30-

16.30   3       Lab PT management of SCI   สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ พีรยา วีรยา 

308 

 คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 
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18 อ 25 ตค 59 

8.30-

10.30   2       Lab PT management of SCI   สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ พีรยา วีรยา 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

10.30-

12.30 2         

Parkinson disease : etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management 

นพ 

อคัรวุฒิ         

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

13.30-

16.30   3       Lab PT management of SCI   สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ พีรยา วีรยา 

308 

 คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

19 อ 1พย 59 

8.30-

10.30   2       Lab PT management of SCI   สายธดิา 

จิรา

ภรณ์ พีรยา วีรยา 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน กล้อง

วิดโีอ 

    

10.30-

11.30           SDL : Physical therapy for SCI           

308 

 

    

13.30-

14.00 0.5         

PT  management in Parkinson 

disease (pre-labolartory)    รัมภา       

308 

 Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

14.00-

16.00   2       

Lab PT management in 

Parkinson disease   รัมภา นิธนัินท ์ รัตติยา 

จิรา

ภรณ์ 

308 ขอ

อกีห้อง 

เอกสารการ

สอน 

20 อ 8 พย 59 

8.30-

10.30   2       

Lab PT management in 

Parkinson disease   รัมภา นิธนัินท ์ รัตติยา 

จิรา

ภรณ์ 

308  

 เอกสารการ

สอน 

    

10.30-

11.30     1     

Seminar of PT management in 

Parkinson disease   

จีรา

ภรณ์ นิธนัินท ์     

308 

 เอกสารการ

สอน Power 

point 

    

13.00-

17.00   4        

Lab review, question and answer 

CVA, PNF (เกบ็คะแนนการ

ปฏบิัติในช้ันเรียน)   รัตติยา สายธดิา วันวิสาข์  พีรยา 

308/ ขอ

อกีห้อง 

  

                    นิธนัินท ์

ณัฐ

กาญจน์ ทพิวัลย ์

จิรา

ภรณ์ 

 308 
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21 อ 15 พย. 59 

8.30-

12.30   4        

Lab review, question and answer 

SCI, Parkinson (เกบ็คะแนนการ

ปฏบิัติในช้ันเรียน)   รัมภา สายธดิา  พีรยา วีรยา 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

                    วันวิสาข ์ รัตติยา 

นิธนัินท์

  

จิรา

ภรณ์ 

308 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

16.30-

17.30       1   

lecture examination II 

(Mnanagement in SCI & 

Parkinson )   รัตติยา นิธนัินท ์     

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

22 

เทอม 2       จ 

6 กพ. 60 

8.30-

10.30 1.5         

Cerebellar disease: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management 

ขวัญ

รัตน์ -       

304 

เอกสารการ

สอน 

    

10.30-

12.30 1.5         

neuropathy include nerve injury, 

nerve root plexus disorder, facial 

nerve palsy: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management นฤพัชร         

304 

  

23 จ 20 กพ. 60 

8.30-

9.00 0.5         

PT management in cerebellar 

disease  พีรยา       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

12.30   3.5      

Lab PT management in 

cerebellar disease &   พีรยา รัตติยา วีรยา 

ณัฐ

กาญจน์ 

308 

เอกสารการ

สอน 

24 จ 27 กพ. 60 

8.30-

9.30     1     

Seminar of PT management in 

cerebellar disease   พีรยา วีรยา     

308 

เอกสารการ

สอน 

    

9.30-

10.00 0.5        

Principles of PT management in 

TBI   นิธนัินท ์       

308 

  

   

10.00-

12.30   2.5       Lab: PT management in TBI   นิธนัินท ์ รัตติยา วีรยา พีรยา 

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 
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25 จ 6 มีค. 60 

8.30-

9.30   1       Lab: PT management in TBI   นิธนัินท ์ รัตติยา วีรยา พีรยา 

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.30-

10.30     1     

Seminar of  PT management in 

TBI   นิธนัินธ ์ รัตติยา     

308 

เอกสารการ

สอน 

26 จ 13 มีค. 60 

9.00-

12.00 3         

1) MS: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management                              

2) myelitis/neuromuscular 

junction: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management 

พญ นฤ

มล - -   - 

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

27 จ 20 มีค. 60  

8.30-

9.00 0.5         Orofunction training  รัตติยา       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

9.00-

10.30  1.5       Lab orofunction training   รัตติยา 

ณัฐ

กาญจน์ พีรยา 

จิรา

ภรณ์  

308 
  

    

10.30-

12.30 2         

motor neuron disease: etiology/ 

pathophysiology/ medical 

management 

นพ. 

ธเนศ - -   -   

  

28 27 มีค 60 

9.00-

11.00 2         

Alzheimer disease, dementia: 

etiology/ pathophysiology/ 

medical management 

พญ. 

ทศันีย์ - -   - 

 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

11.00-

12.00       1   

lecture exam III : TBI, 

Cerebellum   รัตติยา 

จิรา

ภรณ์   - 
  

  

29 จ 3 เมย 60 

8.00-

9.00           SDL เตรียมสมัมนา           

308 ขอ

อกีห้อง 

  

    

9.00-

11.00 2         

meningitis/encephalitis: 

etiology/ pathophysiology/ 

medical management 

นพ.สุ

ชาต ิ         

 
 

    

11.00-

12.00           

บูรณาการการเรียนการสอนกบั

โครงการบริการวิชาการ   รัตติยา       

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

30 จ 10 เม.ย 60 

8.30-

12.30           

SDL Physical therapy for other 

neurological condition           

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 
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  จ 17 เมย. 60 

8.30-

12.30         4 Lab exam IV: cerebellum   พีรยา 

ณัฐ

กาญจน์ รัตติยา วีรยา 

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

31 จ 24 เมย. 60 

8.30-

12.30     4     

seminar: PT in other neurological 

condition   ทพิวัลย ์ รัตติยา     

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

32 จ 1 พค. 60 

8.30-

12.30     4     

seminar: PT in other neurological 

condition   ทพิวัลย ์นิธนัินท ์     

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

33 จ 8 พค 60 

8.30-

12.30    4    

seminar: PT in other neurological 

condition   ทพิวัลย ์วันวิสาข์     

308 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

    

16.30-

17.30       1   Lecture exam IV   รัตติยา 

จิรา

ภรณ์     

304 

Power point 

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

  รวมตลอดปี   30.5 75.5 15 4 6          

หมายเหตุ  กรณีศึกษา ปฏบัิติกายภาพบาํบัดทางระบบประสาทในผู้ป่วยจริงหรือ ผู้ป่วยจาก CD 

กลุ่ม 1 เลขที่ 1-15    กลุ่ม 2 เลขที่ 15-30  

กลุ่ม 3 เลขท ี 30-46     

PBL: นิสติเตรียมพร้อมและปฏบัิติการตรวจประเมิน ระบุปัญหาทางกายภาพบาํบัดพร้อมวิเคราะห์ร่วมกบัอาจารย์

ประจาํกลุ่ม ปฏบัิติการรักษาทางกายภาพบาํบัดที่ตรงกบัปัญหา discussion ผลการรักษา 

นิสติแต่ละคนในกลุ่มเขียนรายงานส่งคนละ 1 ฉบับ ให้อาจารย์ผู้นาํกลุ่ม กรณีศึกษาน้ัน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

การ

ประเมิน 

1, 2, 3 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4 (1.1, 1.2) 
 

-สังเกตพฤติกรรมการมี 

ส่วนร่วม การแสดงออก 

ในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน ความ

รับผิดชอบในหน้าที่ โครงงาน

และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 

- พฤติกรรมระหว่างการสอบ

ปฏบัิติและปฏบัิติจริงใน

กรณีศึกษา 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

สปัดาห์ที่ 14, 

15, 16, 20, 

21, 30) 

 

2 % 

1, 2 

 

ความรู้ 

2.2, 2.4, (2.3)  

- การทดสอบภาคทฤษฎี 

 

 

 

 

 

- ประเมินและสอบภาคปฏบัิติ 

 

สปัดาห์ที่ 16, 

21, 28, 34 

(18 ตค. 59 

15 พ.ย.59 

27 มีค 59 

8 พ.ค.59) 

สปัดาห์ที่ 9, 

11, 29 

(30 ส.ค.59 

13 ก.ย.59 

27เม.ย. 59) 

50% 

 

 

 

 

 

28% 

 2, 3, 4 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

- ประเมินในการสอบปฏบัิติ 

 

- ประเมินในปฏบัิติกรณีศึกษา 

 

 

- ประเมินในสมัมนาในช้ันเรียน 

การซักถาม ตอบคาํถามและมี

ส่วนร่วม แสดงความคิดเหน็ 

อภิปรายร่วมกนั 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- สปัดาห์ที่ 

20, 21, 31 

- สปัดาห์ที่ 

14, 15, 16 

 

- สปัดาห์ที่ 

32, 33, 34 

 

 

10 % 

 

2 % 

 

 

4 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

การ

ประเมิน 

3 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.2 (4.1,4.4) 

- ปฏบัิติกรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ ปฏบัิติ

กรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 14, 

15, 16 

1 % 

4 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3, (5.2) 

- ประเมินการสมัมนาและการ

นาํเสนอในช้ันเรียน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ การอภิปราย

ร่วมกนั 

สปัดาห์ที่ 32, 

33, 34 

3 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

กิจกรรม 1; บรรยาย, 2; ปฏิบติั, 3; กรณีศึกษา, 4; สมัมนา 

การประเมินผล 

1. การสอบภาคทฤษฎี  50%  

คร้ังที่ 1 หัวข้อของคร้ังที่ 1,4,5,6,7,8,9,10,11, 13 (18) (10 ชม) 

คร้ังที่ 2 หัวข้อของคร้ังที่ 12,16,18,19 (11) (7 ชม) 

คร้ังที่ 3 หัวข้อของคร้ังที่ 22,23,24,26 (11) (7 ชม) 

คร้ังที่ 4 หัวข้อของคร้ังที่ 27,28,29 (10) (6.5 ชม) 
 

2. การสอบภาคปฏิบติั  40% 

คร้ังที่ 1 - Movement analysis (6) 

คร้ังที่ 2 - PT assessment and treatment techniques in CVA (16) 

 - Application of PNF technique (3) 

คร้ังที่ 3 - PT management of spinal cord injuries (8) 

-  PT management of Parkinson’s disease (4) 

คร้ังที่ 4 -  PT management in cerebellar disease (3) 

3. รายงานผูป่้วยกรณีศึกษาและการปฏิบติักรณีศึกษา (รวมรายงานในชั้นเรียน โดยแบบประเมินทกัษะ

การเรียนรู)้3% 

4. สมัมนา 7% 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 60  

/ ภาคทฤษฏร้ีอยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยคะแนนรวมองิเกณฑส์อบผ่านที่เกรด  C ข้ึนไป 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

 1.  Bromley, I,1991. Tetraplegia and paraplegia: aquide for physiotherapist, 4th eds. Churchill 

Livingstone. New York. 

2. Curr, J.H., Roberta B.S. 1982. Motor learning programe for stroke. William Heineman. 

London.. 

3. O’Sullivan, S.B., Schmit, Z.T., 1980. Physical Rehabilitation and treatment. 3rdeds.F.A. 

Davis. Philadelphia.. 

4. Schmit,R.A, 1982. Motor control and learning behavioral emphasis. Champain, II; Human 

Kinetics.  

5. Shumway-Cook A, Woollacott, M.H.,1985. Motor control theory and practical application. 

William and Wilkins, Philadelphia. PA6, 82-91. 

6. Umphred, D.A., 1995. Neurological rehabilitation, 3rd eds. Mosby, St. Louis. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. ระบบการเคล่ือนไหว โดย รัมภา บุญสนิสขุ และ ประโยชน์ บุญสนิสขุ, 2004. 

2. เอกสารคาํสอนและประกอบการสอน รายวิชา กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดใน

ภาวะทางระบบประสาท 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

http://www.physiotherapyexercises.com/Exercises.aspx?Lang=English 

2. เวบ็ไซด์วิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

http:www.rehabmeasures.org 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่าน A-tutor 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การนาํผลการประเมินผู้สอน ประเมินตนเองและประเมินรายวิชามาพิจารณา และหาแนวทางใน

การปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดาํเนินการปรับปรุง ความต้องการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

-นิสติต้องการให้ยกตวัอย่างโจทย์ปัญหา 

และการประยุกตว์ิธกีารรักษา พร้อมกบั

ให้มกีารแสดงความคดิเหน็และสรปุเป็น

ระยะ 

-การสมัมนา อภิปรายในประเดน็การ

ประยุกตค์วามรู้ไปใช้ไม่ครอบคลุม 

เชื่อมโยงกบัความรู้วิชาพ้ืนฐานได้น้อย 

- ยกตวัอย่างโจทย์ปัญหา และการ

ประยุกตว์ิธกีารรักษาใน

สถานการณจ์ริงมากขึ้น 

-นัดหมายนิสติให้ปรึกษาหัวข้อ

การสมัมนา 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่น

ที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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	ครั้งที่ 1 - Movement analysis (6)

