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รายละเอียดของรายวิชา กบ 342 กายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2559 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กบ342 กายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก 
PX342 Physical Therapy in Pediatrics 

2. จํานวนหนวยกิต 
2 (1-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 
อาจารย ดร.วันวิสาข  พานิชาภรณ wanvisap@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (รอง) 
ผศ.ดร. รัตติยา   จินเดหวา ratt@swu.ac.th  อาจารยผูสอน  
ผศ.ดร. สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.นิธินันท ชัยคีรี  nithinun@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.กนกวรรณ ทองโชติ  kanogwan@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.ประภาวดี ภิรมยพล prapawad@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อาจารย จินตนา  ตันหยง  jintanat@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
นายแพทยธนินทร เวชชาภินันท    อาจารยผูสอน 
ผศ.พญ.บานชื่น   เบญจสุวรรณเทพ         อาจารยผูสอน 
ผศ.พญ.จันทนา   พันธบูรณะ    อาจารยผูสอน 
ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา         อาจารยผูสอน 
แพทยหญิงศรัยอร  ธงอินเนตร      อาจารยผูสอน 
อาจารยศุภณี    อัศวานันทน    อาจารยผูสอน 
อาจารยกาญจนา  ทิพยสุข             อาจารยผูสอน 
อาจารยณัฐดาฉัตร  ม่ังค่ัง             อาจารยผูสอน 
อาจารยวันทนี     ทองผิว     อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท 
 

มคอ.3 กบ342 กายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 1 
 

mailto:peeraya@swu.ac.th
mailto:wanvisap@swu.ac.th
mailto:ratt@swu.ac.th
mailto:sukalya@swu.ac.th
mailto:weeraya@swu.ac.th
mailto:nithinun@swu.ac.th
mailto:kanogwan@swu.ac.th
mailto:prapawad@swu.ac.th
mailto:jintanat@swu.ac.th


มคอ. 3 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
31 พฤษภาคม 2559 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย ฝก

การตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา สงเสริมสุขภาพ ปองกันและการฟนฟูทางกายภาพบําบัดในเด็ก
ภาวะตาง ๆ 

วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา 
1. สามารถบอกคําจํากัดความของการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เก่ียวกับโรคหรือภาวะ

ท่ีพบบอยในเด็กและทารกได 
2. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทยเก่ียวกับโรคหรือภาวะท่ีพบบอยในเด็กและทารกได  
3. สามารถตรวจประเมินรางกายดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดในเด็กและทารก โดยใชความรูดาน

ทฤษฎีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบ
ประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด โดยเนนธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพได 

4. สามารถรายงานผลการตรวจรางกาย สรุปปญหา วิเคราะหสาเหตุและภาวะแทรกซอน ในเด็กและ
ทารกท่ีมีโรคหรือภาวะทางระบบประสาท ความบกพรองทางดานการเคลื่อนไหวและสติปญญา 
และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด ไดถูกตอง  

5. สามารถปฏิบัติการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยเด็กได  
6. สามารถสื่อสารและนําเสนอความรูทางกายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก ท้ังในรูปแบบการพูด การเขียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย ฝก

การตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา สงเสริมสุขภาพ ปองกันและการฟนฟูทางกายภาพบําบัดในเด็ก
ภาวะตาง ๆ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัตกิาร/สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

17 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความตองการ 

เฉพาะราย 
45 ชม./ภาคการศึกษา 7 ชม./ภาคการศึกษา 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และ                   
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ                  
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. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
-  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา 
-  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) ไมนอยกวา 1 ชม./

สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและ
ดํา เน ินช ีว ิตร วมกับผู อื ่น ในส ังคมได อย างราบรื ่น  และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนด                     
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดังตอไปนี้  

1. มีความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 

2. มีคานิยมแนวคิดท่ีถูกตอง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได 

3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย 
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
7. สงเสริมใหผูปวย/ ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง เพ่ือปกปองสิทธิของตนเองท่ีจะถูก

ละเมิด 
8. ไมประเมิน 

1.2 วิธีการสอน  
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท้ังในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการ

พ้ืนฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึก โดยตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอวิชาชีพ  
3. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหัวขอการสอนใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในหนาท่ี และสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย  
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน  

2. ความรู 
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณาการความรูเพ่ือ
ใชในการดูแลสุขภาพ ท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ 
3. มีความรูในศาสตรของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและเนนธรรมเนียมปฏิบัติ 

กฎระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนปจจุบัน 
4. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
5. ไมประเมิน 
6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแกไขปญหาและตอยอดองคความรู อางอิงความรูเชิงประจักษ

ในการรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีเหตุผล 
7. ไมประเมิน 

2.2 วิธีการสอน 
จัดรูปแบบการเรียนรูรายวิชากายภาพบําบัดในผูปวยเด็กอยางเปนระบบ โดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลายซ่ึงประกอบดวยการบรรยาย การฝกปฏิบัติ การสัมมนาจากหัวขอปญหาและกรณีศึกษา 
การอภิปราย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยจัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียนและแหลงฝก 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
2. ประเมินผลจากการสัมมนา 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญา เพ่ือพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในการ
ทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน      
2. ไมประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
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4. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททาง
สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
2. จัดสัมมนาโดยใหนิสิตนําเสนอความรูทางวิชาการ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 
3. การทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยมุงเนนการเรียนรูและคนควา คิด และวเิคราะหอยางเปนระบบ 
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกับผูปวยในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอผลงานจากการคนควาในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการฝกปฏิบัติทางคลินิกในรายวิชา 
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ   
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานทางรายงานผูปวย 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือให
สามารถทํางานรวมกันได  ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา ท่ีและเรียนรู ท่ีจะพัฒนาตนเอง                  
ในศาสตรของวิชาชีพและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 
3. ไมประเมิน 
4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกร

และสังคมอยางตอเนื่อง 

4.2  วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ และผูรวมงาน โดยใชรูปแบบ

ของกิจกรรมกลุม เพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน อัน
จะนําไปสูการฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. จัดการเรียนรูในรูปแบบกิจกรรมกลุมปฏิบัติและสัมมนาท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีม กลาแสดง
ความคิดเห็นของตนและพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

3. มีการมอบหมายงานเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมกิจกรรมและการสัมมนา โดย

อาจารยผูสอน 
2. ประเมินจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหปญหาผานทางรายงานผูปวย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอ ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบ

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสม 

5.2  วิธีการสอน 
1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยใหนิสิตไดใชทักษะการสื่อสาร

และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ  
2. สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูรับบริการ 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย การสัมมนาในรายวิชา โดยใหนิสิตไดใช

ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏิบัติ 
3. ประเมินจากรายงานผูปวย 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1  ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผานการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสามารถใหบริการกับผูรับบริการ
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 
ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพ แกผูใชบริการ ตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวขอ
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวมโดยประยุกตใช
ความรู  ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมท้ังการใช เหตุผลทางคลินิก (clinical 
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรูแบบองครวมไดอยางเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผูปวย 

5. ไมประเมิน 
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6.2  วิธีการสอน 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหนวยบริการสุขภาพ มี

ความสามารถในการใชความรูความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมท้ังการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ฝกการเขียนรายงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหา
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรูแบบองครวมไดอยางเหมาะสม 

4. มอบหมายโจทยปญหา กรณีศึกษา เพ่ือใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา 
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก  

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูปวย และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพกายภาพบําบัด ในชวงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหนวยบริการสุขภาพ 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ พฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหนวยบริการสุขภาพ 
2. ประเมินจากรายงานผูปวยท่ีแสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหาอยาง

บูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก 
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ 
4. การประเมินตนเองของผูเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3 กบ342 กายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 
 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ต ิ

หัวขอ 

ผูสอน 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

ส่ือการ
สอน อาจารย

พิเศษ 
ผูสอน
หลัก 

ผูสอน ผูสอน ผูสอน 

1 ศ 8 กค 59 8.30-9.30 1         1 PT management in children with cerebral palsy   พีรยา    304 ส่ือโสต, 
คอมพิวเต

อร, 
เอกสาร
การสอน, 
ตุกตา, 
อุปกรณ
ฝกเด็ก, 
Wedge 
shape, 
Roller, 

Therape
utic ball, 
Bench, 
เตียงสูง, 
เตียงเต้ีย 

    9.30-12.30   3        Lab: Classification for cerebral palsy    พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท  

2 พ 13 กค 59 8.30-9.30 1         2 PT assessment in pediatric    พีรยา    304 

    9.30-12.30   3        Lab: PT assessment in pediatric   พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท  

3 จ 25 กค 59 8.30-9.30 1         3 
Handling, developmental facitation and ADL 
training 

  วีรยา       308 

    9.30-12.30   3       
  Lab: Handling, developmental facitation and ADL 

training 
  วีรยา วันวิสาข รัตติยา พีรยา  

4 พ 27 กค 59 8.30-9.30 1         4 Concepts of NDT   วีรยา       308 

    9.30-12.30   3         Lab: Concepts of NDT   วีรยา วันวิสาข รัตติยา พีรยา  

5 จ 1 สค 59 8.30-9.30 1         5 
PT in pediatric cardiovascular and pulmonary 
disease 

  
กนกวรร
ณ ทอง
โชติ 

      308 

    9.30-12.30   3       
  Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular 

and pulmonary disease 
  

กนกวรร
ณ ทอง
โชติ 

สุกัลยา ประภาวดี จินตนา  

6 ศ 26 สค 59 8.30-10.30 2         6 Cerebral palsy, medical and surgical management  อ.นพ.ธนินทร         304 ส่ือโสต, 
คอมพิวเต

อร, 
เอกสาร
การสอน 

    10.30-11.30 1         7 Assessment and development in pediatric ผศ.พญ.บานชื่น          

    11.30-12.30 1         8 
Play of children, team approach for pediatric 
patient and Sensory integration 

  นิธินันท        

7 จ 29 สค 59 8.30-10.30   2        
Lab: Play of children, team approach for pediatric 
patient and Sensory integration 

  นิธินันท วันวิสาข วีรยา พีรยา 304 
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ผูสอน 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

ส่ือการ
สอน อาจารย

พิเศษ 
ผูสอน
หลัก 

ผูสอน ผูสอน ผูสอน 

    10.30-11.30 1         9 Common disease in newborn ผศ.พญ.จันทนา          

  11.30-12.30       1   Lecture examination I (หัวขอ 1-5)   พีรยา วีรยา     304  

8 ศ 2 กย 59 8.30-12.30  
  4       

  
Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy 
(เลขท่ี 1-25)  

ศุภนี,กาญจนา, 
ณัฐดาฉัตร 

พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 
ร.ร.ศรี
สังวาล

ย  

            SDL (เลขท่ี 26-50): review assessment            

9 จ 5 กย 59 8.30-10.30 2         
1
0 

PT management for pediatric in orthopedic & other 
neurological condition 

  วันวิสาข       304 
 

    10.30-12.30   2         การใชอุปกรณตางๆ ในการรักษา   วีรยา วันวิสาข นิธินันท พีรยา 308 

10 ศ 9 กย 59  8.30-12.30  
  

  
  

      
  

Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy    
(เลขท่ี 26-50)  

ศุภนี,กาญจนา,    
ณัฐดาฉัตร 

พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 
ร.ร.ศรี
สังวาล

ย  

            SDL (เลขท่ี 1-25): review assessment            

11 จ 12 กย 59 8.30-9.30     1       Seminar: PT in special school   วีรยา นิธินันท     304 ส่ือโสต, 
คอมพิวเต

อร, 
เอกสาร
การสอน, 
กระดาน 
White 
board 

    9.30-12.30           
  SDL: Class discussion "Experience from Srisangwan 

school and Problems in pediatric management" 
  พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท  

12 จ 19 กย 59 8.30-12.30    4      Seminar: PT in pediatrics (integrated practice)   พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 220,221 

13 จ 26 กย 59 8.30-10.30     2       Seminar: การใชแบบประเมินมาตรฐานในเด็ก   พีรยา วีรยา     304 

    10.30-12.30     2     
  Seminar: PT management for pediatric in 

orthopedic & other neurological condition 
  วันวิสาข พีรยา      

14 จ 3 ตค 59 8.30-9.30       1   Lecture examination II (หัวขอ 6-9)   พีรยา วีรยา     304  

    9.30-12.30     3       Seminar: Aid and assistive devices   นิธินันท วีรยา     308  
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ผูสอน 
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หองเรียน 

ส่ือการ
สอน อาจารย

พิเศษ 
ผูสอน
หลัก 

ผูสอน ผูสอน ผูสอน 

15 จ 10 ตค 59 8.30-9.30 1     
1
1 

PT management for children with autism, 
intellectual disability, and other developmental 
disorder 

อ.วันทนี 
        

304 

ส่ือโสต, 
คอมพิวเต

อร, 
เอกสาร
การสอน     9.30-12.30   3       

  Lab: PT management for children with autism, 
intellectual disability, and other developmental 
disorder 

อ.วันทนี  พีรยา วันวิสาข วีรยา  

16 ศ 14 ตค 59 8.30-12.30   4       
PT management in pediatric neurological patient 

(ประเมินการปฏิบัติ) 
  

พีรยา วีรยา วันวิสาข รัตติยา 
308 

ส่ือโสต, 
คอมพิวเต

อร, 
เอกสาร
การสอน, 
ตุกตา, 
อุปกรณ
ฝกเด็ก, 
เตียงสูง, 
เตียงเต้ีย 

นิธินันท       

17 จ 31 ตค 59 8.30-10.30 2         
1
2 

Cardiac disease and medical management in 
neonate and children 

อ.พญ.ศรัยอร         304 

    10.30-12.30 2         
1
3 

Pulmonary disease and medical management in 
neonate and children 

ผศ.นพ.สรวุฒิ          

18 จ 7 พย 59 8.30-9.30       1   Lecture examination III (หัวขอ 10-13)   พีรยา วีรยา     304 

    9.30-12.30   3       
PT management in pediatric cardiopulmonary 

patient (ประเมินการปฏิบัติ) 
  

กนกวรร
ณ ทอง
โชติ 

สุกัลยา ประภาวดี จินตนา 308 

19 อ 15 พย 59 13.30-16.30         3 Lab exam (Reserve)           308 

  พ 5 ตค 59 8.30-12.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     พีรยา วันวิสาข   304  

  ศ 28 ตค 59 13.30-16.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     วีรยา นิธินันท   304  

  จ 14 พย 59 8.30-12.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     พีรยา วันวิสาข   304  

รวมชั่วโมงเรียน - สอน 17 33 12 3 3 68        

หมายเหตุ สัดสวนจํานวนอาจารย ตอนิสิตในชั่วโมงปฏิบัติการ ไมเกิน 1:14 คน  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน 

2, 3, 4 คุณธรรมจรยิธรรม สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 
การแสดงออกในชั้นเรียน 
การเขาเรียนตรงเวลา ความ
รับผิดชอบในหนาท่ี และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน 

- 

1-4 ความรู - การสอบทฤษฏี 

- ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

- การสอบปฏิบัติ 

- การสัมมนากรณีศึกษา 

สัปดาหท่ี 7, 11, 
12, 13, 14, 16, 
18 

50% 

2, 3, 4 ทักษะทางปญญา - การสอบปฏิบัติ 

- ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

- ปฏิบัติการทางคลินิกใน

รายวิชา 

- การคิด วิเคราะหและแกไข

ปญหาผานทางรายงานผูปวย 

- การสัมมนากรณีศึกษา 

สัปดาหท่ี 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16, 18, 19 

30% 

3, 4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- พฤติกรรมและการแสดงออก

ของนิสิตในขณะรวมกิจกรรม

และการสัมมนา 

- การคิดและวิเคราะหปญหา

ผานทางรายงานผูปวย 

- การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

สัปดาหท่ี 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

10% 

2, 3, 4 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การนําเสนอ การอภิปราย 

การสัมมนาในรายวิชา 

- รายงานผูปวย 

- การสื่อสารขณะฝกปฏิบัติการ 

- การสื่อสารขณะสอบ

ภาคปฏิบัติ 

สัปดาหท่ี 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16, 18, 19 

10% 

- การปฏิบัติทางวิชาชีพ - - - 
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑการพิจารณาตัดเกรด 
การประเมินผลการเรียน  

กิจกรรมท่ี 1 การสอบทฤษฎี          45% 
1.1 ครั้งท่ี 1 หัวขอท่ี 1-5       15% 
1.2 ครั้งท่ี 2 หัวขอท่ี 6-9       15% 
1.3 ครั้งท่ี 3 หัวขอท่ี 10-13       15% 
กิจกรรมท่ี 2 การสอบปฏิบัติ         35% 
2.1  ครั้งท่ี 1 PT management in pediatric neurological patient  25%  
2.2 ครั้งท่ี 2 PT management in pediatric cardiopulmonary patient 10% 
กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติการในช้ันเรียน        10% 
3.1 กิจกรรมในชั่วโมงปฏิบัติการท่ี ร.ร.ศรีสังวาลย และ รายงานผูปวย 1 ฉบับ   
กิจกรรมท่ี 4 การสัมมนา        10% 
4.1 Physical therapy in pediatrics (integrated practice)   4% 
4.2 PT management for pediatric in orthopedic    2% 

and other neurological condition 
4.3 Aid and assistive devices      2% 
4.4 การใชแบบประเมินมาตรฐานในเด็ก     1% 
4.5 PT in special school       1% 

รวม  100% 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 
1. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ (เขาเรียนสายกวา 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ถือเปน

ขาดเรียน 1 ครั้ง) 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 60 และภาคทฤษฏีไมนอยกวารอยละ 50 

โดยคะแนนรวมของนิสิตตองไดเกรด C จึงจะถือวาสอบผาน 
3. นิสิตมีโอกาสสอบซอมได 1 ครั้ง โดยอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอบ 
4. ในกรณีท่ีคะแนนไมถึงเกณฑในสวนใดสวนหนึ่งนั้น ถือวาไมผานรายวิชานี้ 
5. นิสิตตองสอบผานวิชานี้ จึงจะมีสิทธิ์ฝกปฏิบัติงานในวิชาคลินิกกายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก  
6. เกณฑระดับข้ันคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 
80-100 75-79.9 70-74.9 65-69.9 55-64.9 50-54.9 45-49.9 0-44.9 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตําราและเอกสารหลัก 
1. Campbell SK, Palisano RJ, Orlin MN. Physical therapy for children, 4th ed. Missouri, USA, 

Elsevier; 2012. 
2. Tecklin JS. Pediatric physical therapy.4th ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2008. 
3. Pountney T. Physiotherapy for children. Elsevier, China: 2007. 
4. Cech DJ, Martin S. Functional movement development across the life span, 3rd ed. 

Missouri, USA, Elsevier; 2012. 
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5. Cook AS, Woolacott MH. Motor control: theory and practical applications. 2nd ed. 
Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. 

6. Martin ST, Kessler M. Neurologic Interventions for Physical Therapy. Missouri: Elsevier 
Health Sciences. 2000.  

7. O’Sullivan, SB and Schmitz TJ. Physical Rehabilitation. 6th ed, F.A. Davis company, 
Philadelphia, 2014. 

8. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise foundations and techniques 5th ed. F.A. Davis 
company, Philadelphia: 1990.  

9. Long T, Toscano K. Handbook of pediatric physical therapy. 2nd ed. Lippincott Williams& 
Willkins. Philadelphia: 2002. 

10. Davidson KL. Airway clearance strategies for the pediatric patient. Respiratory care. 
2002: 47(7): 823-228.  

11. Prasad SA, Main E. Pediatrics: In; Pryor JA,Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and 
cardiac problems, Adult and Pediatrics. 3rd ed, Churchill Livingstone, China: 2002. 

12. Werner D. Disabled village children. 2nd ed, Hesperian foundation, California: 1996. 
13. นวลจันทร ปราบพาล, วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์, ปราโมทย ไพรสุวรรณา , จิตลัดดา ดีโรจนวงศ , 

บรรณาธิการ. การซักประวัติและการตรวจรางกายในเด็ก. กรุงเทพฯ: บียอนด เอ็นเทอรไพรซ; 2549. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-   ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาจากแบบประเมิน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  ประเมินจากแบบประเมิน ปค.003 โดยนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอเสนอแนะจาก 
การประเมินรายวิชา 

การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 
1. เวลาฝกปฏิบัตินอยเกินไป 

อยากใหเพ่ิมปฏิบัติมากกวานี้ 
(ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินโดยนิสิต) 

- จัดใหมีชั่วโมงการฝกปฏิบัติการ
เพ่ิมข้ึน โดยใชกรณีศึกษาผูปวย
จําลองจากชั่วโมงการศึกษาดวย
ตนเองเปนพ้ืนฐานในการฝก 

- จั ด ใ ห นิ สิ ต ไ ด มี โ อ ก า ส ฝ ก
ปฏิ บั ติ ก า รนอก เ วล า  โ ดย มี
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
ห รื อ อ า จ า ร ย ผู ส อ น อ ยู ใ ห
คําปรึกษาในกรณีท่ีนิสิตตองการ 
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ขอเสนอแนะจาก 
การประเมินรายวิชา 

การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 
2. นิสิตยังขาดทักษะการซัก

ประวัติ การตรวจรางกาย
ผูปวยเด็ก และการวิเคราะห
สาเหตุ ทําใหมีปญหาในการ
สรุปและวิเคราะหปญหาของ
ผูปวย รวมถึงปญหาเรื่องการ
วางแผนการรักษา และการ
ออกแบบการรักษาอยาง
เหมาะสม (วิเคราะหจากการ
ฝกปฏิบัติงาน และรายงานท่ี
นิสิตเขียน) 

- ปรับชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 
โดยเปดโอกาสใหมีการฝกปฏิบัติ
ทักษะทางวิชาชีพจากกรณีศึกษา
ผูปวยจําลองแบบองครวมเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดมีการฝกคิด 
วิเคราะห และเลือกการตรวจ
รางกายท่ีสอดคลองกับปญหา
ของกรณีศึกษา ฝกวิ เคราะห
สาเหตุของปญหาจากผลการ
ตรวจรางกาย และฝกออกแบบ
การรักษา โดยมีอาจารยผูสอน
ดูแลอยางใกลชิด 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  การกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน และการใหคะแนนพฤติกรรมในชั้น

เรียน 
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชา โดยอาจารย

ผูสอน ผูรวมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการสัมมนา 

และการคนควาดวยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุน
ตอไป  

- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนา
เนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 

มคอ.3 กบ 342 กายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 14 
 


