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รายละเอียดของรายวิชา กบ 341 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 341 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
PX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (2-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบําบัด กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบประสาท
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
ชื่อ – นามสกุล
E-mail
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจติ ร
yupapornr@g.swu.ac.th
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
wanvisap@g.swu.ac.th
อาจารย์ผูส้ อน
ชื่อ – นามสกุล
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจติ ร
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อ.ดร.นิธนิ นั ท์ ชัยคีรี
อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์
อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม

E-mail
yupapornr@g.swu.ac.th
wanvisap@g.swu.ac.th
ratt@g.swu.ac.th
rumpa@g.swu.ac.th
saitida@g.swu.ac.th
nuttakarn@g.swu.ac.th
peeraya@g.swu.ac.th
jirabhorn@g.swu.ac.th
weeraya@g.swu.ac.th
nithinun@g.swu.ac.th
thitimard@g.swu.ac.th
rujirawan@g.swu.ac.th
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อาจารย์ผ้ ูช่วยสอน
ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์พรพรหม เชยะสิทธิ์

E-mail
pornprom@g.swu.ac.th

สังกัด
สาขากายภาพบําบัด

อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
นพ.ธน ธีระวรวงศ์
นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร
นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล
พญ.ณัฎลดา ลิโมทัย
นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ
พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์
นพ.ธเนศ เติมกลิ่นจันทร์
นพ.มณฑล ว่องวันดี
พญ.นฤมล คงสาคร

E-mail
-

สังกัด
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะแพทยศาสตร์ มศว

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)

ไม่มี

8. สถานทีเ่ รียน
SWU Moodle และห้ องเรียน 122 220 305 และ 308 คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤษภาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
- อธิบายสาเหตุ ปั จจัยเสี่ยงและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งมี
พยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลัง และกล้ ามเนื้อ
ได้ (2.2, 2.3)
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- อธิบายอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งมีพยาธิสภาพใน
ส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลัง และกล้ ามเนื้อได้ (2.2, 2.3)
- ปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และวิเคราะห์สาเหตุท่ที าํ ให้ เกิดความผิดปกติของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของระบบประสาท ซึ่งมีพยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสัน
หลังและกล้ ามเนื้อได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.3)
- สามารถวางแผนแสดงวิธรี ักษาทางกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่ง
มีพยาธิสภาพในส่วนสมอง เส้ นประสาทสมอง ไขสันหลัง เส้ นประสาทไขสันหลังและกล้ ามเนื้อได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ เป็ นอันตรายต่ อผู้ป่วย (2.2, 2.3, 3.1, 3.3,
3.4, 4.1, 4.2, 5.3)
- แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (1.4, 4.1, 4.2)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ตามข้ อเสนอแนะรายวิชาจากนิสติ อาจารย์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ อาการ และอาการแสดง การรั ก ษาทาง
การแพทย์ ฝึ กการตรวจประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการรักษา รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน และฟื้ นฟู
ทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท และนําเสนอข้ อมูลได้ อย่ างเหมาะสมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

30 ชม.

ตามความต้ องการ
เฉพาะราย

ปฏิบัติ 58 ชม.
สัมมนา 32 ชม.

25 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

4 5

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาตามความต้ องการของนิสติ เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อให้ สามารถ
ปฏิบัติง านและดํา เนิน ชี วิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ื น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปั ญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสมไม่
ประเมิน
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง)
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบหลัก)
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ป่ วย/ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ รู้ และเข้ า ใจสิท ธิข องตนเองในการรั บ บริ ก าร (ความ
รับผิดชอบรอง)
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ง ในรายวิ ช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริ ม และจั ดกิจกรรมให้ มีการพั ฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รง
ชี พและการปฏิบั ติ ง านในวิชาชีพโดยปฏิบัติกรณีศึกษาและสอบปฏิบัติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน ความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน และปฏิบัติจริงในกรณีศึกษา
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบ
หลัก)
3. มีความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง (ความรับผิดชอบหลัก)
4. (ไม่ประเมิน)
5. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย ทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ
ค้ นคว้ า สาธิตการปฏิบัติ การย้ อนการสาธิต และการเรียนในรูปแบบ online
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
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ในรูปแบบปกติและรูปแบบ online
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่ น การสัมมนา การอภิปรายหรือการ
ฝึ กปฏิบัติหรือการสอบปฏิบัติ รายงานกรณีศึกษา
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการทํา งานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู แ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้ น (ความรับผิดชอบ
หลัก)
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2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ้ท างวิ ช าชี พ และความรู ้อื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
(ความรับผิดชอบหลัก)
4. สามารถประยุกต์ใช้และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ
ที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป (ความรับผิดชอบหลัก)
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. สัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบําบัด และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์และมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งจัดสัมมนาในรูปแบบ online
3. จัดกิจกรรมให้ มีการใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนและห้ องเรียน online
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาผ่านการนําเสนอการสัมมนา
และรายงานผู้ป่วย
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่ี
จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และ ผูบ้ งั คับบัญชา (ความรับผิดชอบหลัก)
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
3. (ไม่ประเมิน)
4. มีความรั บผิดชอบต่ อหน้ าที่ ต่ อสังคม รั บผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร (ความรับผิดชอบรอง)
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4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในชั้นเรียนและใน
ห้ องเรียน online อันจะนําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็นของบุคคลอื่นในรู ป แบบกิ จ กรรมกลุ่ ม ปฏิ บ ั ต ิ และ
สั ม มนา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนและในห้ องเรียน online
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา รายงานกรณีศึกษา
3. ประเมินจากผลงานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีทกั ษะการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
(ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในการพู ด การเขี ย น และสามารถเลื อ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้
นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผ้ ู ใช้ บริ ก ารตามข้ อกํ า หนดสภา
กายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
(ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
4. มี ค วามสามารถในการปฏิบัติ ทักษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่ า งมีคุณธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
(ความรับผิดชอบรอง)
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมให้ มีฝึกปฏิบัติทางคลินิกในกรณีศึกษาที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
3. จั ด กิ จ กรรมกรณี ศึ ก ษาให้ นิ สิ ต มี โ อกาสแสดงความสามารถในการสื่ อ สารความรู้ ด้ า น
กายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่าง
เหมาะสม
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกในกรณีศึกษา
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิกกับผู้ป่วยในกรณีศึกษา การวิเคราะห์ ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์และจากการสอบปฏิบัติ
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หน้า 8

มคอ. 3

3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ ไขปั ญหาอย่ างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้ างอิงหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หน้า 9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1 อ 2 มิ.ย. 63
พฤ 4 มิ.ย. 63

2 อ 9 มิ.ย. 63

พฤ 11 มิ.ย.63

3 อ 16 มิ.ย. 63

เวลา

8.3012.30
8.3010.30
10.3012.30
8.3010.00
10.0012.30
8.3010.30
10.3012.30
8.3010.00
10.0011.30

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

4

74 6 12 Lab: Movement analysis I (normal)

2

74 6 12

ยุภาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา ธิติมาศ

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

2

74 1 74 1. Principles of PT treatment in CVA

1.5

รัตติยา

ณัฐกาญจน์ ยุภาภรณ์ ธิติมาศ

สายธิดา/
พรพรหม
สายธิดา/
นิธนิ ันท์
พรพรหม
นิธนิ ันท์

online
online

ณัฐกาญจน์

online

74 1 74 2. Motor control & motor learning & recovery of function

อ.รัมภา

online

74 2 37 Lab: Standardized assessment (ไม่มี manual practice)

อ.รัมภา

2

74 1 74 3. CVA: etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.ธน

online

2

74 1 74 4. SCI: etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.กุลพัฒน์

online

1.5

74 1 74 5. PT management in spinal cord injury

สายธิดา

online

1.5

74 1 74 6. Cerebellar disease: etiology/ pathophysiology/ medical management

พญ.ณัฎลดา

online

2.5
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หน้า 10

พรพรหม

online

เวลา

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

11.301
12.30
พฤ 18 มิ.ย. 8.302
63
10.30
10.302
12.30
8.300.5
4 อ 23 มิ.ย. 63
9.00
9.003.5
12.30
พฤ 25 มิ.ย. 8.3063
9.30
9.3010.00

1

1

0.5

10.001.5
11.30
11.3012.30
8.305 อ 30 มิ.ย. 63
9.30

1
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สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

74 1 74 7. TBI :etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.กุลพัฒน์

online

74 1 74 8. Parkinson disease : etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.อัครวุฒิ

online

74 1 74 9. Alzheimer disease, dementia: etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.มณฑล

online

74 1 74 10. Principles of PT management in TBI (pre-laboratory)

ยุภาภรณ์

online

74 6 12 Lab: PT management in TBI

ยุภาภรณ์

นิธนิ ันท์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา

74 2 37 Seminar: PT management in TBI

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

online

74 2 37 Q&A: Physical therapy for TBI

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

online

74 1 74

1

อาจารย์

11. Neuropathy include nerve injury, nerve root plexus disorder, facial nerve palsy:
นพ.นฤพัชร
etiology/ pathophysiology/ medical management

ธิติมาศ

สายธิดา/
พรพรหม

online

online

2

Lab exam: Movement analysis

รัตติยา

ณัฐกาญจน์

online

2

Lecture examination I (หัวข้อ 1, 3, 4)

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

online

หน้า 11

เวลา

9.3012.30
พฤ 2 ก.ค. 63

6 อ 7 ก.ค. 63

พฤ 9 ก.ค. 63
7 อ 14 ก.ค. 63
8 จ 20 ก.ค. 63

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

3

8.302
10.30
10.302
12.30
8.309.30
9.3010.30
10.300.5
11.00
11.001.5
12.30
8.3012.30
8.3012.30
8.309.30

1

2

อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

12. 1) MS: etiology/ pathophysiology/ medical management
74 1 74 2) myelitis/neuromuscular junction: etiology/ pathophysiology/ medical
management

พญ.นฤมล

online

74 1 74 13. Meningitis/encephalitis: etiology/ pathophysiology/ medical management

พญ.อารดา

online

74 1 74 14. Motor neuron disease: etiology/ pathophysiology/ medical management

นพ.ธเนศ

online

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

online

74 2 37 Seminar: PT in other neurological condition

ธิติมาศ

พรพรหม

online

74 1 74 15. PT management in Parkinson disease (pre-laboratory)

นิธนิ ันท์

74 6 12 Lab: PT management in Parkinson disease 1

นิธนิ ันท์

ยุภาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา

4

74 2 37 Seminar: PT in other neurological condition

ธิติมาศ

ยุภาภรณ์

online

4

74 2 37 Seminar: PT in other neurological condition

ธิติมาศ

จิราภรณ์

online

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

online

1

1
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2

Lecture examination II (หัวข้อ 5-8)

Lecture examination III (หัวข้อ 9, 11, 12)

หน้า 12

online
ธิติมาศ

สายธิดา/
พรพรหม

online

9 อ 4 ส.ค. 63

พฤ 6 ส.ค. 63

10 อ 11 ส.ค. 63

พฤ 13 ส.ค.
63

เวลา

9.3012.30
8.309.30
9.3012.30
8.309.30
9.3012.30
8.309.00
9.0012.30
8.309.00
9.0010.30
10.3011.00
11.0012.30

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

3
1
3
1
3
0.5
3.5
0.5
1.5
0.5
1.5
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อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

74 2 37 Seminar: PT in other neurological condition

ธิติมาศ

74 1 74 16. PT assessment in CVA and problem identification (writing report)

ยุภาภรณ์

74 6 12 Lab: PT assessment in CVA

ยุภาภรณ์

74 1 74 17. Abnormal muscle tone management

วีรยา

74 6 12 Lab: Abnormal muscle tone management

วีรยา

74 1 74 18. Management of impaired postural control in CVA

วันวิสาข์

74 6 12 Lab: Management of impaired postural control in CVA

วันวิสาข์

74 1 74 19. Introduction to PNF techniques

รัตติยา

74 6 12 Lab: Introduction to PNF techniques

รัตติยา

พรพรหม

online
รัตติยา

วันวิสาข์ นิธนิ ันท์ ณัฐกาญจน์ ธิติมาศ

305, 308
online

พีรยา

จิราภรณ์ สายธิดา

รัตติยา

รุจิรวรรณ

220, 308
305, 308

ยุภาภรณ์ นิธนิ ันท์

ณัฐ
กาญจน์

ธิติมาศ

สายธิดา

305, 308
305, 308

วีรยา

74 1 74 20. Orofunction training

รัตติยา/พีรยา

74 6 12 Lab: Orofunction training

รัตติยา/พีรยา วีรยา

หน้า 13

online

พีรยา

จิราภรณ์ สายธิดา รุจิรวรรณ

305, 308
305, 308

จิราภรณ์ สายธิดา รุจิรวรรณ

305, 308

เวลา

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

8.300.5
9.00
9.003.5
12.30
พฤ 20 ส.ค. 8.309.30
63
9.300.5
10.00
10.002.5
12.30
8.3012 อ 25 ส.ค. 63
0.5
9.00
9.002.5
11.30
11.3012.30
11 อ 18 ส.ค. 63

พฤ 27 ส.ค. 8.3063
11.30

1
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สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

74 1 74 21. Management of lower limb & gait impairment in CVA

ธิติมาศ

74 6 12 Lab: Management of lower limb & gait impairment in CVA

ธิติมาศ

ยุภาภรณ์ รัตติยา วันวิสาข์

รัตติยา

นักวิชาการ

2

Lecture examination VI (หัวข้อ 13, 14, 16)
74 1 74 22. Management of impaired functional activities in CVA

จิราภรณ์

74 6 12 Lab: Management of impaired functional activities in CVA 1

จิราภรณ์

1

220, 308

วีรยา

ณัฐกาญจน์

74 6 12 Lab: Management of upper limb impairments

ณัฐกาญจน์ จิราภรณ์

74 4 19

กรณีศึกษา Physical therapy management in neurological condition (PBL:ผู้ป่วยจริง
หรือจากคลิปวิดีโอผู้ป่วย) 1

หน้า 14

นิธนิ ันท์ ณัฐกาญจน์ 220, 308

220, 308

74 1 74 23. Management of upper limb impairments

74 2 37 Q&A: Assessment and treatment in CVA

1

3

อาจารย์

พีรยา

สายธิดา

รัตติยา

รุจิรวรรณ

220, 308
305, 308

รัตติยา

จิราภรณ์

รัตติยา

สายธิดา

รัตติยา

วีรยา

นิธนิ ันท์

วันวิสาข์

305, 308
305, 308

วีรยา

พีรยา

305, 308

เวลา

11.3012.30

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

74 4 19

1

อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

Conclusion: assessment CVA, normalized muscle tone, PNF, PT treatment ใน
neurological condition CVA 1

รัตติยา

สายธิดา

รัตติยา ยุภาภรณ์ พรพรหม

305, 308

รัตติยา

วันวิสาข์ นิธนิ ันท์

305, 308

รัตติยา ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์

305, 308

รัตติยา

305, 308

วีรยา

พีรยา

305, 308

ภาคเรียนที่ 2

13 พฤ 3 ก.ย. 63

13.3016.30

3

1

74 4 19

กรณีศึกษา Physical therapy management in neurological condition (PBL:ผู้ป่วยจริง
หรือจากคลิปวิดีโอผู้ป่วย) 2

สายธิดา

ศ 4 ก.ย. 63

13.3016.30

3

1

74 4 19

กรณีศึกษา Physical therapy management in neurological condition (PBL:ผู้ป่วยจริง
หรือจากคลิปวิดีโอผู้ป่วย) 3

ณัฐกาญจน์

13.3014.30

1

74 4 19

Conclusion: assessment CVA, normalized muscle tone, PNF, PT treatment ใน
neurological condition CVA 2

สายธิดา

14.3015.30

1

74 4 19

Conclusion: assessment CVA, normalized muscle tone, PNF, PT treatment ใน
neurological condition CVA 3

ณัฐกาญจน์

14 พฤ 10 ก.ย. 63
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สายธิดา วันวิสาข์

เวลา

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

15.3016.30
13.30ศ 11 ก.ย. 63
17.30

13.3016.30
13.30ศ 18 ก.ย. 63
16.30
13.3016 พฤ 24 ก.ย. 63
17.00
13.30ศ 25 ก.ย. 63
14.30
14.3016.30
13.3017 พฤ 1 ต.ค. 63
14.30
14.3016.30
13.3018 พฤ 8 ต.ค. 63
17.30
15 พฤ 17 ก.ย. 63

1
4

อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

1

74 6 12

QUIZ: PT assessment & management for CVA

รัตติยา

ยุภาภรณ์ วันวิสาข์ สายธิดา ณัฐกาญจน์ ธิติมาศ

2

74 11 7

Lab review, question and answer CVA, PNF (ประเมินในชั้นเรียน)

รัตติยา

สายธิดา วันวิสาข์

ณัฐ
กาญจน์

นิธนิ ันท์

จิราภรณ์

ยุภาภรณ์ ธิติมาศ

วีรยา

พีรยา

3

74 6 12 Lab: PT management of SCI 1

สายธิดา

วันวิสาข์ จิราภรณ์

วีรยา

พีรยา

3

74 6 12 Lab: PT management of SCI 2

สายธิดา

วันวิสาข์ จิราภรณ์

วีรยา

พีรยา

3.5

74 6 12 Lab: PT management of SCI 3

สายธิดา

วันวิสาข์ จิราภรณ์

วีรยา

พีรยา

74 2 37 Q&A: Physical therapy management in neurological condition

รัตติยา

สายธิดา

74 6 12 Lab: PT management in Parkinson disease 2

นิธนิ ันท์

ยุภาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา

2

74 2 37

ยุภาภรณ์

ธิติมาศ

1

74 2 37 Seminar: PT management in Parkinson disease

นิธนิ ันท์

พรพรหม

2

74 6 12 Lab review, question and answer (SCI, Parkinson disease) (ประเมินในชั้นเรียน)

สายธิดา

วันวิสาข์ จิราภรณ์

1
2
1
2
4
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Lecture exam V (หัวข้อ 17, 19-23)

หน้า 16

308, 213

พรพรหม 308, 213,
402
220, 221,
308
220, 221,
พรพรหม
308
220, 221,
พรพรหม
308
พรพรหม

305, 308

วีรยา

ธิติมาศ

พีรยา

พรพรหม

305, 308

305, 308
308, 213,
พรพรหม
402

เวลา

ปฏิบตั ิ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ
ประเมินในชั้นเรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ
จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลัง
การเรียนและเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่ได้รบั
มอบหมาย
จํ านวนนิสติ
จํ านวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

หัวข้อ
พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

นิธนิ ันท์
13.301
14.30
14.3016.30
13.30ศ 8 ม.ค. 64
14.30
14.3016.00
16.0017.00
พฤ 14 ม.ค. 13.3020
64
17.30
19 พฤ 7 ม.ค. 64

ยุภาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา

ธิติมาศ

74 1 74 24. PT management in patient with incoordination problem

พีรยา

2

74 6 12 Lab: PT management in patient with incoordination problem 1

พีรยา

วันวิสาข์

วีรยา

จิราภรณ์ สายธิดา ยุภาภรณ์

220, 308

1

74 6 12 Lab: PT management in patient with incoordination problem 2

พีรยา

วันวิสาข์

วีรยา

จิราภรณ์ สายธิดา ยุภาภรณ์

122, 308

74 2 37 Seminar: PT management in patient with incoordination problem

พีรยา

วีรยา

122, 308

74 2 37 PBL: Physical therapy for patient with incoordination problem

พีรยา

วีรยา

122, 308

74 11 7

พีรยา

วันวิสาข์

1.5

1

1
4

รวม 30.050.0 0.0 32.0 8.0 5.0 6.0

2

Lab exam: Incoordination problem

220, 308

วีรยา

จิราภรณ์ สายธิดา ยุภาภรณ์

25.0

- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาประกาศผลคะแนนสอบทฤษฎีของการสอบแต่ละครั้งก่อนการสอบครั้งถัดไป
- คณาจารย์ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ หลังจากสอบปฏิบัติและสัมมนาในแต่ละหัวข้ อ
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122, 308

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

1, 2, 3

1, 2

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
- สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว น
1.4 (1.1, 1.2, 1.3, 1.5) ร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยน
และกิจกรรมต่าง ๆ
- พฤติกรรมการเข้ าเรียน ความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ โครงงาน
และส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- พฤติ ก รรมระหว่ า งการสอบ
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
กรณีศึกษา
- การประเมินตนเองของผู้เรียน
ความรู้
- การทดสอบภาคทฤษฎี
2.2, 2.3
- ประเมินและสอบภาคปฏิบัติ

2, 3, 4

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

- ประเมินในการสอบปฏิบตั ิ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

รวม
สัดส่วน
สัดส่วน
การ
การ
ประเมิน
ประเมิน
2%
2%

สัปดาห์ท่ี 4,
11, 12, 13,
14, 18, 20
สัปดาห์ท่ี 5,
6, 8, 11, 17

50%

สัปดาห์
4, 11, 18,
20
สัปดาห์
4, 11, 18,
20

28%

10%

- ประเมินในปฏิบัติกรณีศกึ ษา

สัปดาห์ท่ี
12, 13, 14

2%

- ประเมินในสัมมนาในชั้นเรียน
การซั ก ถาม ตอบคํา ถามและมี
ส่ ว นร่ ว ม แสดงความคิ ด เห็ น
อภิปรายร่วมกัน
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น

สัปดาห์ท่ี
6, 7, 8

4%
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78%

16%

หน้า 18

มคอ. 3

กิจกรรม

3

4

3

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

- ปฏิบัติกรณีศกึ ษา
สัปดาห์ท่ี
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 12, 13, 14
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ
กรณีศึกษา
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ประเมินการสัมมนาและการ
สัปดาห์ท่ี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ นําเสนอในชั้นเรียน
6, 7, 8
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
5.3 (5.2)
แสดงความคิดเห็น การอภิปราย
ร่วมกัน
ทักษะการปฏิบัติทาง
ปฏิบัติกรณีศกึ ษา
สัปดาห์ท่ี
12, 13, 14
วิชาชีพ
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1, 4.2 (4.4)

รวม
สัดส่วน
สัดส่วน
การ
การ
ประเมิน
ประเมิน
1%
1%

3%

3%

-

-

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
กิจกรรม: 1; บรรยาย, 2; ปฏิบัติ, 3; กรณีศึกษา, 4; สัมมนา
การประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
50%
- ประเมินในชั้นเรียน
หัวข้ อ Motor control & motor learning & recovery of function
หัวข้ อ Principles of PT management in TBI
หัวข้ อ Management of impaired postural control in CVA
หัวข้ อ PT management in patient with incoordination problem
- ประเมินพร้ อมสอบภาคปฏิบัติ
หัวข้ อ PT management in Parkinson disease
- สอบภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 1
9.6%

2.4%
0.8%
0.9%
1.6%
0.8%

 หัวข้ อ Principles of PT treatment in CVA (3.2%)
 หัวข้ อ CVA: etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)
 หัวข้ อ SCI: etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)

ครั้งที่ 2
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9.6%
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หัวข้ อ PT management in spinal cord injury (2.4%)
หัวข้ อ Cerebellar disease: etiology/ pathophysiology/ medical management (2.4%)
หัวข้ อ TBI :etiology/ pathophysiology/ medical management (1.6%)
หัวข้ อ Parkinson disease : etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)

ครั้งที่ 3

10.4%

 หัวข้ อ Alzheimer disease, dementia: etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)
 หัวข้ อ Neuropathy include nerve injury, nerve root plexus disorder, facial nerve palsy: etiology/
pathophysiology/ medical management (2.4%)
 หัวข้ อ 1) MS: etiology/ pathophysiology/ medical management 2) myelitis/neuromuscular
junction: etiology/ pathophysiology/ medical management (4.8%)

ครั้งที่ 4

8%

 หัวข้ อ Meningitis/encephalitis: etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)
 หัวข้ อ Motor neuron disease: etiology/ pathophysiology/ medical management (3.2%)
 หัวข้ อ PT assessment in CVA and problem identification (1.6%)

ครั้งที่ 5







5.9%

หัวข้ อ Abnormal muscle tone management (1.6%)
หัวข้ อ Introduction to PNF techniques (0.8%)
หัวข้ อ Orofunction training (0.8%)
หัวข้ อ Management of lower limb & gait impairment in CVA (0.9%)
หัวข้ อ Management of impaired functional activities in CVA (0.9%)
หัวข้ อ Management of upper limb impairments (0.9%)

2. การสอบภาคปฏิบตั ิ
40%
ครั้งที่ 1: Movement analysis
ครั้งที่ 2: PT assessment and treatment techniques in CVA
Application of PNF technique
ครั้งที่ 3: PT management of spinal cord injuries
ครั้งที่ 4: PT management of Parkinson’s disease
PT management in cerebellar disease

6%
16%
3%
8%
4%
3%

3. รายงานผูป้ ่ วยกรณีศึกษาและการปฏิบตั ิกรณีศึกษา
3%
(รวมรายงานในชั้นเรียน โดยแบบประเมินทักษะการเรียนรู)้
4. สัมมนา
7%
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด: นิสิตต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการ
สอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60 / ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยคะแนนรวมอิงเกณฑ์ สอบ
ผ่านที่เกรด C ขึ้นไป ตามข้ อบังคับของสภาวิชาชีพกายภาพบําบัด

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 20

มคอ. 3

ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-54.9
45-49.9
0-44.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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
https://www.physiotherapyexercises.com/PTX.aspx
2. เว็บไซด์วิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
http://www.rehabmeasures.org
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การประเมินตนเองของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- การประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การนําผลการประเมินผู้สอน ประเมินตนเองและประเมินรายวิชามาพิจารณา และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
ให้ มีการแบ่ งกลุ่มในการเรี ย นแต่
ละครั้ ง มีจํา นวนนิ สิต เท่ า กัน หรื อ
ใกล้ เ คี ย งกั น ในแต่ ล ะกลุ่ ม และมี
การปรั บ เปลี่ ย นสมาชิ ก ในกลุ่ ม
ไม่ให้ ซาํ้ กันทุกครั้งในการแบ่งกลุ่ม
เพื่ อให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น

ความต้องการการสนับสนุน
จากสาขาวิชา/คณะ
ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ร า ย วิ ช า จ ะ
-ไม่มีประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอนให้
มีการแบ่ งกลุ่มในการเรี ยนแต่ละ
ครั้ ง ที่ มี จํา นวนนิ สิ ต เท่ า กั น หรื อ
ใกล้ เ คี ย งกัน ในแต่ ล ะกลุ่ มและมี
การปรับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มให้
ไม่ซา้ํ กันทุกครั้งในการแบ่งกลุ่ม
การดําเนินการปรับปรุง

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- ทวนสอบจากการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนิสิตขณะปฏิบัติจริ งกับผู้ป่วยกรณีศึกษา โดย
คณาจารย์ 1 ครั้ง พร้ อมทั้งให้ นิสติ ประเมินตนเองหลังกิจกรรม
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยอาจารย์และนิสติ
- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้
ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง และพิจารณาเนื้อหาสาระให้ มีความทันสมัย
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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