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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 341 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ341กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
PX341Physical Therapy in Neurological Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (2-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

ratt@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข

rumpa@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูสอน

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูสอน

อาจารย์ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์wanvisa@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูสอน

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ โอภาสกรุณา tippawano@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูสอน

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

อาจารย์ผ้ ูสอน

อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@g.swu.ac.th

อาจารย์ผสู้ อน

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

อาจารย์ผ้ ูสอน

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

อาจารย์ผ้ ูสอน

อาจารย์ ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี

อาจารย์ผ้ ูสอน

nithinun@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

neeneetanti@gmail.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

นพ. กุลพัฒน์ วีรสาร

kveerasarn@hotmail.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

akravudh@yahoo.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

พญ.ขวัญรัตน์หวังผลพัฒนศิริ

kwuanrat@hotmail.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

นพ. ธเนศ เติมกลิ่นจันทร์

thanes_nong@hotmail.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล suchathanc@yahoo.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ

narupatr@hotmail.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

พญ.นฤมล คงสาคร

nksakorn@yahoo.com

อาจารย์ผ้ ูสอน

Prof. Maco Pang

Hong kong polytechnic University

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22พฤษภาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
- นิสิตอธิบายสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่ง
มีพยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลัง และกล้ ามเนื้อได้
(2.2, 2.4)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- นิ สิตอธิบ ายอาการ และอาการแสดงของผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่ งมีพ ยาธิ
สภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลัง และกล้ ามเนื้อได้ (2.2,
2.4)
- นิสิตปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํ ให้ เกิดความผิดปกติของผู้ป่วยที่มีความ
ผิ ด ปกติ ข องระบบประสาท ซึ่ ง มี พ ยาธิ ส ภาพในส่ ว นสมอง เส้ น ประสาทสมอง ไขสั น หลั ง
เส้ นประสาทไขสันหลังและกล้ ามเนื้อได้ (2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
- นิ สิ ต สามารถวางแผนแสดงวิ ธี รั ก ษาทางกายภาพบํา บั ด แก่ ผ้ ู ป่ วยที่มีค วามผิ ด ปกติ ข องระบบ
ประสาท ซึ่งมีพยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลังและ
กล้ ามเนื้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย(2.2, 2.4,
3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3)
- นิสิตมีคุณลักษณะดังนี้ ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง เคารพในคุณค่า
และศั ก ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด(1.4, 4.2)
- นิสติ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม โดยเข้ าร่วมโครงการบริการวิชาการ(1.4, 4.2)
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทาง
การแพทย์ ฝึ กการการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทาง
กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
2.จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30.5 ชม./ปี ภาค
การศึกษา

ตามความต้ องการ
เฉพาะราย

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา
ปฏิบัติ 75ชม./สัมมนา
15 ชม /ปี ภาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
6 ชม./ปี การศึกษา

3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดขอบรอง
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้
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3. ทักษะทาง
ปั ญญา
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5. ทักษะ
4.
การ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และ
การสื่อสาร
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

1

2 3 4 1 2
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2

3
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาตามความต้ องการของนิสติ เป็ นรายบุคคล หรือกลุ่ม ไม่น้อยกว่า1
ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริ มให้
นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการ ที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบั ติงานและดํา เนิ น ชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสังคมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผ้ ู บริ โ ภค สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปัญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได้
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. (ไม่ประเมิน)
6. (ไม่ประเมิน)
7. (ไม่ประเมิน)
8. (ไม่ประเมิน)
1.2 วิธีการสอน
1.สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพและกรณีศึกษา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ส่ งเสริ มและจั ดกิจกรรมให้ มีการพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะ โดยตระหนักถึ งหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ในรูปแบบมอบหมาย
งาน/กิจกรรมกลุ่ม และทําข้ อตกลงก่อนการเรียน
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ยธรรมใน
การดํา รงชี พ และการปฏิบั ติงานในวิชาชีพโดยปฏิบัติกรณีศึกษาและสอบปฏิบัติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน ความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน และปฏิบัติจริงในกรณีศึกษา
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปั จจุบัน
4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. (ไม่ประเมิน)
6. (ไม่ประเมิน)
7. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย ทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ
ค้ นคว้ า สาธิตการปฏิบัติ การย้ อนการสาธิต
2. จัดกิจกรรมให้ มีการวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
3. จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4. มอบหมายงานให้ มีการค้ นคว้ าบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้ อง และนําข้ อมูลเสนอใน
ชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
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1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการ
ฝึ กปฏิบัติหรือการสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิ สิตต้ อ งมี ความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ น คว้ า และสร้ า งสรรค์ทัก ษะทางปั ญญา เพื่ อ
พั ฒ นาไปสู่ความเป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดังนั้ น การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จึงมุ่งเน้ นให้ นิ สิต คิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อ งเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ในการทํา งานให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู อ้ ื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่ าง มีประสิ ทธิ ภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. สัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ ทางวิ ชาการ งานวิ จัย และนวั ตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบําบัด และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์และมีหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์
3. จัดกิจกรรมให้ มีการใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอการสัมมนา
และรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้ องมีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่ี
จะพั ฒนาตนเองในศาสตร์ ของวิ ชาชี พ และศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประโยชน์ในการพั ฒนา
วิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
3. (ไม่ประเมิน)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การ
ฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อ มที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็นของบุ คคลอื่น ในรู ป แบบกิ จ กรรมกลุ่ ม ปฏิ บั ติ และ
สั ม มนา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนารายงานกรณีศึกษา
3. ประเมินจากผลงานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ้ท ัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1.มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดย
ให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
6. ทักษะการปฏิบตั ิทาง
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ
ผู้ ป่ วย
5. ไม่ประเมิน
6.2 วิธีการสอน
1. จั ด กิ จ กรรมให้ มีฝึ กปฏิบั ติท างคลิ นิ ก ในกรณีศึ ก ษาที่ครอบคลุ มการตรวจประเมิน วิ นิ จ ฉั ย
ป้ องกัน รั กษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
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2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
3. จั ดกิจกรรมกรณีศึ กษาให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้
ด้ า น
กายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่าง
เหมาะสม
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กกรณีศึกษา
6.3 วิธกี ารประเมิน
1 ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกในกรณีศึกษา
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลิ นิก กับผู้ ป่วยในกรณีศึก ษา การวิเคราะห์ ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์และจากการสอบปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งบู รณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุ ผลทางคลิ นิก ที่มีการอ้ างอิงหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์
4. ประเมิน จากการมีส่วนร่ วมในกิจ กรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นํา ในการปฏิบั ติงาน มี
มนุ ษยสัมพั น ธ์ท่ีดี สามารถทํา งานเป็ นทีมร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในการทํา งานในชุ มชนหรื อ ในหน่ ว ย
บริการสุขภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 1-2 / 2560
สื่อการ
สถานที่ / สอน
ร่
ว
ม
ห้ องเรียน
ร่วม ร่วม ร่วม
พิเศษ หลัก
สอน สอน สอน สอน
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
ณัฐ
power
รัตติยา กาญจน์ สายธิดา พีรยา วีรยา 308 point
อาจารย์

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

ครั้ง วันที่ทาํ การ
ที่
เรียน

บรรยาย

วิชากบ 341 ชื่อวิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 4 ( 2 - 6-4 ) IP
หัวข้ อ

8.301 อ 18 กค 60 12.30

4

Lab movement analysis I
(normal)

8.302 อ 25 กค 60 11.30

3

Lab movement analysis III
(pediatric)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รัตติ
พีรยา นิธนิ ันท์ วีรยา วันวิสาข์ ยา

308

หน้า 9

มคอ. 3

11.3012.30

3

8.30อ 1 สค 60 9.30

1

Lab movement analysis II
(abnormal) and guidelines to
determine clinical problems

ณัฐ
รัตติยา กาญจน์ นิธนิ ันท์ พีรยา วีรยา

1

Lab movement analysis II
(abnormal) and guidelines to
determine clinical problems
(continue)

จิรา
รัตติยา ทิพวัลย์ นิธนิ ันท์ ภรณ์ วีรยา

Abnormal muscle tone
management

รัตติยา

9.3010.00 0.5

เอกสาร
การสอน,
ภาพเคลื่อ
นไหว
308 ผู้ป่วย
เอกสาร
การสอน,
ภาพเคลื่อ
นไหว
308 ผู้ป่วย
เอกสาร
การสอน,
308
เอกสาร
การสอน,

10.0012.30

4

8.30อ 8 สค 60 9.30

9.3011.30

5 อ 15 สค 60

2.5

Lab : Abnormal muscle tone
management

จิรา
รัตติยา นิธนิ ันท์ ทิพวัลย์ ภรณ์ วีรยา

308

1

Question and answer movement
analysis

ยุภา
รัตติยา ทิพวัลย์ ภรณ์

308

8.309.00 0.5

9.0010.30

10.3012.30

Lab:Introduction to PNF
techniques

ยุภา วันวิ
รัตติยา สายธิดา ทิพวัลย์ ภรณ์ สาข์

เอกสาร
ประกอบก
308 ารสอน

Principles of PT treatment in
CVA

รัตติยา

308

Introduction to PNF techniques

1.5

10.3012.30 2
จ 21 สค 60
(342) แลกกับ
อ 22 สค 60 8.306
(341) 10.30

รัตติยา

เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
power
304
point
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
power
308
point

CVA: etiology/
pathophysiology/ medical
management

2

Motor control & motor learning
& recovery of function

2
2

จิรา
ภรณ์ วีรยา

Lab : Standardized assessment

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.
ทัศนีย์

Prof.
Maco
Pang
Prof.
Maco
จิรา
รัตติ
Pang ทิพวัลย์ ภรณ์ นิธนิ ันท์ ยา

308

Power
point

Power
308 point

หน้า 10

มคอ. 3

8.307 อ 29 สค 60 9.30

1

9.3012.30

8

9.00อ 5 กย 60 11.00

PT assessment in CVA and
problem identification (writing
report)

3

Lab :PT assessment in CVA

11.0012.00 1

2.5

9.0010 อ 19 กย 60 10.00

308

Power
point
เอกสาร
การสอน

304

Power
point
เอกสาร
การสอน

Management of impaired
functional activities in CVA

จิรา
ภรณ์

Lab : Management of impaired
functional activities in CVA

ณัฐ
จิรา
กาญจ
ภรณ์ รัตติยา พีรยา วีรยา น์

Power
point
เอกสาร
304 การสอน
Power
point
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
เอกสาร
308 การสอน

Q&A assessment ประยุกต์ PNF
ใน neurological condition

จิรา
ยุภา
รัตติยา สายธิดา ภรณ์ ทิพวัลย์ ภรณ์

308

QUIZ: PT assessment &
management for CVA

จิรา
นิธนิ ัน
รัตติยา สายธิดา ภรณ์ ทิพวัลย์ ท์
308

SDL : Physical therapy
assessment in CVA

1

11.3012.30

1

8.3011 อ 26 กย 60 9.00 0.5

9.0012.30

ณํฐ
จิรา
กาญจ
รัตติยา สายธิดา ภรณ์ ทิพวัลย์ น์

TBI :etiology/ pathophysiology/ นพ.
medical management
กุลพัฒน์

8.309 อ 12 กย 60 9.00 0.5

10.0011.00

รัตติยา

SCI: etiology/ pathophysiology/ นพ.
medical management
กุลพัฒน์

2

9.0011.30

Power
point
เอกสาร
308 การสอน7

3.5

Management of impaired
postural control in CVA

วันวิสาข์

Lab : Management of impaired
postural control in CVA

จีรา ทิพ
วันวิสาข์ นิธนิ ันท์ รัตติยา ภรณ์ วัลย์

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Power
point
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
เอกสาร
308 การสอน

หน้า 11

มคอ. 3

8.3012 อ 3 ตค 60 9.00 0.5

9.0011.30

2.5

11.3012.30
อ 10 ตค 60
13

1

8.309.00 0.5

9.0012.30

3.5

16.3017.30

อ 17 ตค 60 8.3014
(1)
12.30

15

16

อ 24 ตค 60 8.30(2)
12.30

อ 31 ตค 60 8.30(3)
12.30

Management of upper limb
impairments

ณัฐ
กาญจน์

Lab: Management of upper limb
impairments

ณัฐ ยุภา
ทิพ
กาญจน์ ภรณ์ รัตติยา วันวิสาข์ วัลย์

Power
point
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
เอกสาร
308 การสอน

lab exam I: movement analysis

รัตติยา พีรยา

304

Management of lower limb &
gait impairment in CVA

ทิพวัลย์

Lab: Management of lower limb
& gait impairment in CVA

ณัฐ
จิรา
กาญจ
ทิพวัลย์ รัตติยา ภรณ์ สายธิดา น์

Power
point
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
เอกสาร
308 การสอน

SDL : Physical therapy for CVA

4

กรณีศกึ ษา Physical therapy
management in neurological
condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ
CD)

ณัฐ ยุภา
รัตติยา สายธิดา วันวิสาข์ กาญจน์ ภรณ์

4

กรณีศกึ ษา Physical therapy
management in neurological
condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ
CD)

จิรา
ยุภา
สายธิดา รัตติยา ภรณ์ ทิพวัลย์ ภรณ์

4

กรณีศกึ ษา Physical therapy
management in neurological
condition (PBL:ผู้ป่วยจริง หรือ
CD)

ณัฐ
จิรา ยุภา
กาญจน์ รัตติยา ทิพวัลย์ ภรณ์ ภรณ์

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ป่วย
อาสาสมัค
รหรือภาพ
การ
เคลื่อนไห
วกล้ อง
วิดีโอ
กล้ อง
308 วิดีโอ
ผู้ป่วย
อาสาสมัค
รหรือภาพ
การ
เคลื่อนไห
ว กล้ องวิดี
308 ไอ
ผู้ป่วย
อาสาสมัค
รหรือภาพ
การ
เคลื่อนไห
ว กล้ อง
308 วิดีโอ

หน้า 12

มคอ. 3

8.3017 อ 7 พย 60 10.00 1.5

10.0012.30

2.5

16.3017.30

8.3018 อ 14 พย 60 12.30

1

4

16.3017.30

8.3019 อ 21 พย 60 11.30

11.3012.30

20

ขอเวลา

PT management in spinal cord
injury

สายธิดา

Lab PT management of SCI

ณัฐ
จิรา
กาญจ
สายธิดา ภรณ์ พีรยา วีรยา น์

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน

lecture examination I (CVA
&PNF)

ณัฐ
รัตติยา กาญจน์

304

ณัฐ
จิรา
กาญจ
สายธิดา ภรณ์ พีรยา วีรยา น์

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน

308

Lab PT management of SCI

SDL : Physical therapy for SCI

3

Lab PT management of SCI

ณัฐ
จิรา
กาญจ
สายธิดา ภรณ์ พีรยา วีรยา น์

1

Summary : Physical therapy
management in neurological
condition

จิรา ณัฐ ยุภา
รัตติยา สายธิดา ภรณ์ กาญจน์ ภรณ์

4

Lab review, question and answer
CVA, PNF (เก็บคะแนนการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน)

ณัฐ
308 ขอ
รัตติยา สายธิดา วันวิสาข์ กาญจน์ พีรยา อีกห้ อง

จิรา
นิธนิ ันท์ ทิพวัลย์ ภรณ์
เทอม 2 จ 8.3021 5 กพ 61 9.00 0.5

PT management in Parkinson
disease (pre-labolartory)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รัมภา

วีรยา
Power
point
คอมพิวเต
308 อร์

หน้า 13

มคอ. 3
เอกสาร
การสอน

9.0010.30

วันวิ
สาข์

Lab PT management in
Parkinson disease

1.5

Parkinson disease : etiology/
pathophysiology/ medical
management

10.3012.30 2

รัมภา นิธนิ ันท์ รัตติยา ทิพวัลย์

308

นพ
อัครวุฒิ

304
วันวิ
สาข์

8.3022 จ 12 กพ 61 11.30

2.5

10.3011.30

8.3023 จ 19 กพ 61 12.30

1

4

Lab PT management in
Parkinson disease

รัมภา นิธนิ ันท์ รัตติยา ทิพวัลย์

308

Seminar of PT management in
Parkinson disease

จีรา
ภรณ์ นิธนิ ันท์

308

Lab review, question and answer
SCI, Parkinson (เก็บคะแนนการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน)

ทิพ 308/ ขอ
รัมภา สายธิดา พีรยา วีรยา วัลย์ อีกห้ อง

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
การสอน
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
การสอน
กล้ อง
วิดีโอ
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
การสอน

ณัฐ
จิรา กาญจ
วันวิสาข์ รัตติยา นิธนิ ันท์ ภรณ์ น์

8.3024 จ 26 กพ. 61 10.30 1.5

10.3012.30 1.5

Cerebellar disease: etiology/
pathophysiology/ medical
management

ขวัญ
รัตน์

neuropathy include nerve injury,
nerve root plexus disorder, facial
nerve palsy: etiology/
pathophysiology/ medical
management
นฤพัชร

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน

หน้า 14

มคอ. 3

8.3025 จ 5 มีค. 61 9.00 0.5

9.0012.30

3.5

8.3026 จ 12 มีค. 61 9.30

1

9.3010.00 0.5

10.0012.30

2.5

8.3027 จ 19 มีค. 61 9.30

1

9.3010.30

9.0028 จ 26 มีค 61 12.00

3

8.3029 จ 2 เมย. 61 9.00 0.5

PT management in cerebellar
disease

พีรยา

Lab PT management in
cerebellar disease &

ณัฐ ยุภา
พีรยา วันวิสาข์ วีรยา กาญจน์ ภรณ์

Seminar of PT management in
cerebellar disease

308
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
เอกสาร
การสอน

พีรยา วีรยา

Principles of PT management in
TBI

นิธนิ ันท์

Lab: PT management in TBI

ณํฐ
กาญจ
นิธนิ ันท์ รัตติยา วีรยา พีรยา น์
308

Lab: PT management in TBI

1

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
เอกสาร
การสอน

เอกสาร
ณํฐ
การสอน
กาญจ
นิธนิ ันท์ รัตติยา วีรยา พีรยา น์
308
เอกสาร
การสอน

Seminar of PT management in
TBI
นิธนิ ันธ์ รัตติยา
1) MS: etiology/
pathophysiology/ medical
management
2) myelitis/neuromuscular
junction: etiology/
pathophysiology/ medical
พญนฤ
management
มล
-

Orofunction training

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รัตติยา

308
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
การสอน
-

304
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน

หน้า 15

มคอ. 3
9.0010.30

1.5

หัวข้ อของ นพ
ธเนศ ย้ ายไป
สอนวันพุธ 4
เมย 61 เวลา 10.30เดิม
12.30 2

motor neuron disease: etiology/
pathophysiology/ medical
นพ.
management
ธเนศ
SDL เตรียมสัมมนา Physical
therapy for other neurological
condition

8.3030 จ 9 เมย 61 9.30
9.3010.30

lecture exam III : TBI,
Cerebellum

1

Alzheimer disease, dementia:
etiology/ pathophysiology/
medical management

10.3012.30 2
8.0031 จ 23 เมย 61 9.00

9.0011.00
11.00
12.00

-

-

จิรา
รัตติยา ภรณ์

พญ.
ทัศนีย์

-

-

308

-

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน

-

304

-

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน

SDL เตรียมสัมมนา

meningitis/encephalitis:
etiology/ pathophysiology/
medical management

2

บูรณาการการเรียนการสอนกับ
โครงการบริการวิชาการ

16.3017.30

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน

นพ.สุ
ชาติ
รัตติยา

304

SDL Physical therapy for other
neurological condition

8.3032 จ 30 เมย 61 12.30

8.3033 จ 7 พค. 61 12.30

ณัฐ
จิรา ยุภา
รัตติยา กาญจน์ พีรยา ภรณ์ ภรณ์

Lab orofunction training

เอกสาร
การสอน

4

4

Lab exam IV: cerebellum

seminar: PT in other neurological
condition

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

304

ณัฐ
วันวิ
พีรยา กาญจน์ รัตติยา วีรยา สาข์

308

ทิพวัลย์ รัตติยา

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน

หน้า 16

มคอ. 3

8.3034 จ 14 พค. 61 12.30

4

seminar: PT in other neurological
condition

ยุภา
ทิพวัลย์ ภรณ์

8.3035 จ 21 พค. 61 12.30

4

seminar: PT in other neurological
condition

ทิพวัลย์ วันวิสาข์

Lecture exam IV

จิรา
รัตติยา ภรณ์

16.3017.30

รวมตลอดปี

1

30.5 75 15

4

Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
308 การสอน
Power
point
คอมพิวเต
อร์
เอกสาร
304 การสอน

6

หมายเหตุ กรณีศึกษา ปฏิบัติกายภาพบําบัดทางระบบประสาทในผู้ป่วยจริงหรือ ผู้ป่วยจาก CD
กลุ่ม 1 เลขที่ 1-21
กลุ่ม 2 เลขที่ 22-42
กลุ่ม 3 เลขที 42-64
PBL: นิสติ เตรียมพร้ อมและปฏิบัติการตรวจประเมิน ระบุปัญหาทางกายภาพบําบัดพร้ อมวิเคราะห์ร่วมกับอาจารย์
ประจํากลุ่ม ปฏิบัติการรักษาทางกายภาพบําบัดที่ตรงกับปัญหา discussion ผลการรักษา
นิสติ แต่ละคนในกลุ่มเขียนรายงานส่งคนละ 1 ฉบับ ให้ อาจารย์ผ้ ูนาํ กลุ่ม กรณีศึกษานั้น
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้

1, 2, 3

คุณธรรมจริยธรรม
1.4 (1.1, 1.2)

วิธีการประเมิน

-สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออก
ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
- พฤติกรรมการเข้ าเรียน
ความรับผิดชอบในหน้ าที่
โครงงานและส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
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สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

- ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาห์ท่ี
(14, 15, 16,
20, 23, 32)

สัดส่วน
การ
ประเมิน
2%
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วน
การ
ประเมิน

- พฤติกรรมระหว่างการสอบ
ปฏิบัติและปฏิบัติจริงใน
กรณีศึกษา
- การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน

1, 2

2, 3, 4

3

ความรู้
2.2, 2.4, (2.3)

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

สัปดาห์ท่ี 17, 23,
30, 35
(อ 7 พย 60,
จ 19 กพ61,
จ 9 เมย 61
จ 21 พค. 61)
- ประเมินและสอบภาคปฏิบัติ สัปดาห์ 10, 11,
20, 23, 32
(อ 19 กย 60,อ 3
ตค 60,....,จ 19
กพ 61, จ 30 เมย
61)
- ประเมินในการสอบปฏิบัติ - สัปดาห์ท่ี 20,
23, 32
- ประเมินในปฏิบัติกรณีศึกษา - สัปดาห์ท่ี 14,
15, 16
- การทดสอบภาคทฤษฎี

- สัปดาห์ท่ี 33,
- ประเมินในสัมมนาในชั้น
เรียน การซักถาม ตอบคําถาม 34, 34
และมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็น อภิปรายร่วมกัน
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
ทักษะความสัมพันธ์ - ปฏิบัติกรณีศึกษา
สัปดาห์ท่ี 14,
ระหว่างบุคคลและความ - สังเกตพฤติกรรมในชั้น
15, 16
รับผิดชอบ
เรียน การมีส่วนร่วมกับเพื่อน
4.2 (4.1,4.4)
ร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ
กรณีศึกษา
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50%

28%

10 %
2%
4%

1%
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ประเมินการสัมมนาและ
สัปดาห์ท่ี 33,
ตัวเลข การสื่อสาร และ การนําเสนอในชั้นเรียน
34, 34
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การใช้ เทคโนโลยี
การแสดงความคิดเห็น การ
สารสนเทศ
5.3, (5.2)
อภิปรายร่วมกัน
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
กิจกรรม 1; บรรยาย, 2; ปฏิบตั ิ, 3; กรณีศึกษา, 4; สัมมนา
การประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
50%
ครั้งที่ 1 หัวข้ อของครั้งที่ 3,4,5,6,7,9,11,12, 13(18%) (10 ชม)
ครั้งที่ 2 หัวข้ อของครั้งที่ 8,17,21 (11%) (7 ชม)
ครั้งที่ 3 หัวข้ อของครั้งที่ 24,25,28 (11%) (7 ชม)
ครั้งที่ 4 หัวข้ อของครั้งที่ 29,30,31 (10%) (6.5ชม)
4

สัดส่วน
การ
ประเมิน
3%

-

2. การสอบภาคปฏิบตั ิ
40%
ครั้งที่ 1 - Movement analysis (6%)
ครั้งที่ 2 - PT assessment and treatment techniques in CVA (16%)
- Application of PNF technique (3%)
ครั้งที่ 3 - PT management of spinal cord injuries (8%)
- PT management of Parkinson’s disease (4%)
ครั้งที่ 4 - PT management in cerebellar disease (3%)
3. รายงานผูป้ ่ วยกรณีศึกษาและการปฏิบตั ิกรณีศึกษา (รวมรายงานในชั้นเรียน โดยแบบประเมินทักษะ
การเรียนรู)้ 3%
4. สัมมนา 7%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60
/ ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยคะแนนรวมอิงเกณฑ์สอบผ่านที่เกรด Cขึ้นไป
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. ระบบการเคลื่อนไหว โดย รัมภา บุญสินสุข และ ประโยชน์ บุญสินสุข, 2004.
2. เอกสารคําสอนและประกอบการสอน รายวิชา กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดใน
ภาวะทางระบบประสาท
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
http://www.physiotherapyexercises.com/Exercises.aspx?Lang=English
2. เว็บไซด์วิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
http:www.rehabmeasures.org
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
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-การนําผลการประเมินผู้สอน ประเมินตนเองและประเมินรายวิชามาพิจารณา และหาแนวทางใน
การปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ

ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้ องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

.ให้ มกี ารปฏิบตั ิ ในผู้ป่วย SCI

ไม่มี
- เนื่องจากเวลาปฏิบตั ิ SCI มี
เพียงพอตามข้ อกําหนดของเนื้อหา
รายวิชา แลผู้ป่วยตัวอย่าง SCI หา
ยาก จึงปรับรูปแบบการสอน จาก
เดิมที่มี PBL ปัญหาผู้ป่วย SCI
มากกว่าการปฏิบตั ิ ให้ ปรับมีการ
ปฏิบตั มิ ากขึ้น

เนื่องจากต้ องมีการเตรียมหลักสูตร
มาตรฐานสากล

ปรับให้ การสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
บางหัวข้ อ

อ พิเศษ จากมหาวิทยาลัยที่ทาํ ความ
ร่วมมือจากจ่างประเทศ

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- ทวนสอบจากการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ขณะปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยกรณีศึกษา โดย
คณาจารย์ และให้ นิสติ ประเมินตนเองหลังกิจกรรมด้ วย
- ทวนสอบจากการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย QUIZtest ระหว่างการเรียน และให้ คาํ แนะนํา
ย้ อนกลับนิสติ เพื่อการปรับปรุง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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