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รายละเอียดของรายวิชา กบ 342 กายภาพบาํบดัในผูป่้วยเด็ก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ342 กายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ 

PX342 Physical Therapy in Pediatrics 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ ์ wanvisap@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

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

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ  kanogwan@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

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

นายแพทย์วรการ พรหมพันธุ ์            อาจารย์ผู้สอน 

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท ์    อาจารย์ผู้สอน 

นายแพทย์ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช         อาจารย์ผู้สอน 

นายแพทย์สรวุฒิ  พงศ์โรจน์เผ่า         อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์กาญจนา  ทพิย์สขุ            อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ณัฐดาฉัตร  ม่ังค่ัง             อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์วันทนี     ทองผิว     อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 พฤษภาคม 2558 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ 

ฝึกการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและการฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัด

ในเดก็ภาวะต่าง ๆ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. สามารถบอกคาํจาํกดัความของการเกิดพยาธสิภาพ อาการและอาการแสดง เกี่ยวกบัโรคหรือภาวะ

ที่พบบ่อยในเดก็และทารกได้ 

2. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกบัโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในเดก็และทารกได้  

3. สามารถตรวจประเมินร่างกายด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดในเดก็และทารก โดยใช้ความรู้ด้าน

ทฤษฎีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบ

ประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด โดยเน้นธรรมเนียมปฏบัิติและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

4. สามารถรายงานผลการตรวจร่างกาย สรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและภาวะแทรกซ้อน ในเดก็และ

ทารกที่มีโรคหรือภาวะทางระบบประสาท ความบกพร่องทางด้านการเคล่ือนไหวและสติปัญญา 

และในภาวะทางระบบหัวใจและปอด ได้ถูกต้อง  

5. สามารถปฏบัิติการรักษาทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ได้  

6. สามารถสื่อสารและนาํเสนอความรู้ทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ ทั้งในรูปแบบการพูด การเขียน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ 

ฝึกการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและการฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัด

ในเดก็ภาวะต่าง ๆ 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

17 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการ

เฉพาะราย 
45 ชม./ภาคการศึกษา 7 ชม./ภาคการศึกษา 

   3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

-  อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด                     

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิ ผู้บ ริโภค สิทธิ ผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัญหาจริยธรรม

ในการดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 
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7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง เพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองที่

จะถูกละเมิด 

8. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธีการสอน  

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพและปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึก โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ

วิชาชีพ  

3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหัวข้อการสอนให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน  

2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความ รู้เพ่ื อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่ นําไปสู่ สุขภาพที่ ดีของผู้ รับบ ริการ โดยกําหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรูใ้นศาสตรข์องวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบและเนน้ธรรมเนียมปฏิบติั 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ป็นปัจจุบนั 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ อ้างอิงความรู้เชิง

ประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. ไม่ประเมิน 

2.2 วิธีการสอน 
จัดรูปแบบการเรียนรู้รายวิชากายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายซ่ึงประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ การสมัมนาจากหัวข้อปัญหาและกรณีศึกษา 

การอภิปราย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดการเรียนรู้

ในช้ันเรียนและแหล่งฝึก 
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2.3  วิธีการประเมินผล 
1. การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ  

2. ประเมินผลจากการสมัมนา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งค์ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบําบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

และบริบททางสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.2 วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. จัดสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการฝึกปฏบัิติทางคลินิกในรายวิชา 

3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบัิติ   

4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
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1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

4.2  วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้ร่วมงาน โดยใช้

รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน อนัจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกจิกรรมกลุ่มปฏบัิติและสมัมนาที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี กล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3. มีการมอบหมายงานเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมและการสมัมนา โดย

อาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะการ

สื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพกบัผู้รับบริการ 
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5.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย การสัมมนาในรายวิชา โดยให้นิสิตได้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏบัิติ 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กับ ผู้ รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  จึงมีการกําหนดผลการเรียน รู้ด้านทักษะ                

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

5. ไม่ประเมิน 

6.2 วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ มี

ความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

2. ฝึกการเขียนรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก  

5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ ผู้ ป่ วย และเคารพในศักด์ิศ รีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพใน

หน่วยบริการสขุภาพ 

6. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงาน 
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6.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะ พฤติกรรมในขณะปฏบัิติ และการมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริม

การพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสขุภาพ 

2. ประเมินจากรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบัิติ 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

คร
ั้งที่

 

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 อ. 7 ก.ค. 58 8.30-10.30 2         1 Cerebral palsy, medical and surgical management  นพ.ธนินทร   
   

  ส่ือโสต, 
คอมพิวเตอร

, เอกสาร
การสอน, 
ตุกตา, 

อุปกรณฝก
เด็ก, 

Wedge 
shape, 
Roller, 

Therapeuti
c ball, 
Bench, 
เตียงสูง, 
เตียงเต้ีย 

    10.30-11.30 1         2 PT management in children with cerebral palsy   พีรยา 
   

    11.30-12.30   1       
 

Lab: Classification for cerebral palsy    พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 

2 จ. 13 ก.ค. 58 8.30-9.30 1         3 Newborn assessment and development in pediatric 
นพ.ศุภวัชร 

  
   

      9.30-10.30 1         4 Common disease in newborn and pediatric   
   

    10.30-12.30   2       
 

Lab: Classification for cerebral palsy (cont)   พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 

3 พฤ. 16 ก.ค. 58 8.30-9.30 1         5 PT assessment in pediatric    พีรยา 
   308 

  
 

9.30-12.30   3       
 

Lab: PT assessment in pediatric   พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 

4 จ. 27 ก.ค. 58 8.30-9.30 1         6 Handling, developmental facitation and ADL training   วีรยา 
   

308 
    9.30-12.30   3       

 
Lab: Handling, developmental facitation and ADL 
training 

  วีรยา วันวิสาข รัตติยา พีรยา 

5 อ. 28 ก.ค. 58 8.30-9.30 1         7 Concepts of NDT    วีรยา 
   308 

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

6 จ. 10 ส.ค. 58 8.30-9.30       1   Lecture examination I (หัวขอ 1-5)   วีรยา นิธินันท 
  

  

    9.30-10.30 1         8 
Play of children, team approach for pediatric patient 
and Sensory integration 

  นิธินันท 
   

308 

ส่ือโสต, 
คอมพิวเตอร

, เอกสาร
การสอน, 

ตุกตา 
  

 
10.30-12.30   2       

  Lab: Play of children, team approach for pediatric 
patient and Sensory integration 

  นิธินันท วันวิสาข วีรยา รัตติยา 
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คร

ั้งที่
 

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 

7 

ศ. 21 ส.ค. 58 8.30-12.30   

4 

      
  Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy    

(เลขท่ี 1-26)  
กาญจนา,  
ณัฐดาฉัตร 

พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 
ร.ร.ศรี
สังวาลย 

  

              SDL (เลขท่ี 27-54): review assessment     
   

    

ศ. 28 ส.ค. 58 8.30-12.30         
  Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy    

(เลขท่ี 27-54)  
กาญจนา,  
ณัฐดาฉัตร 

พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 
ร.ร.ศรี
สังวาลย 

  

              SDL (เลขท่ี 1-26): review assessment     
   

    

8 จ. 31 ส.ค. 58 8.30-10.30 2         9 
PT management for pediatric in orthopedic & other 
neurological condition 

  วันวิสาข 
   

  ส่ือโสต, 
คอมพิวเตอร

, เอกสาร
การสอน, 
Wedge 
shape, 
Roller, 

Therapeuti
c ball, 
Bench, 
เตียงสูง, 
เตียงเต้ีย 

    10.30-12.30   2       10 การใชอุปกรณตางๆ ในการรักษา   วีรยา วันวิสาข นิธินันท พีรยา 308 

9 จ. 7 ก.ย. 58 8.30-9.30 1         11 
PT management for children with autism, mental 
retard and delayed development 

วันทนี   
   

  

  
 

9.30-12.30   3       
  Lab: PT management for children with autism, 

mental retard and delayed development 
วันทนี   วันวิสาข วีรยา นิธินันท 

10 จ. 14 ก.ย. 58 8.30-9.30       1   Lecture examination II (หัวขอ 6-10)   พีรยา วีรยา 
  

  

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

308 

11 จ. 21 ก.ย. 58 8.30-9.30     1       Seminar: PT in special school   วีรยา นิธินันท 
  

  
  

 
9.30-12.30           

  
SDL: Class discussion "Experience from Srisangwan 
school and Problems in pediatric management" 

  พีรยา วีรยา นิธินันท 
 

กระดาน 
White 
board 

12 จ. 28 ก.ย. 57 8.30-12.30    4     
 

Physical therapy assessment in pediatrics  
(ประเมินการปฏิบัติ) 

  พีรยา วันวิสาข วีรยา นิธินันท 308   
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คร

ั้งที่
 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
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ิบัต
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ฏิบั
ต ิ

หัวขอ 

ผูสอน 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

ส่ือการ
สอน อาจารย

พิเศษ 
ผูสอน
หลัก 

ผูสอน ผูสอน ผูสอน 

13 จ. 5 ต.ค. 58 8.30-10.30     2     
  Seminar: PT management for pediatric in 

orthopedic & other neurological condition 
  วันวิสาข พีรยา 

  
  

ส่ือโสต, 
คอมพิวเตอร

, เอกสาร
การสอน 

  
 

10.30-12.30 2         12 
Pulmonary disease and medical management in 
neonate and children 

นพ.สรวุฒิ   
   

  

14 พฤ. 8 ต.ค. 58 8.30-10.30 2         13 
Cardiac disease and medical management in 
neonate and children 

นพ.วรการ   
   

  

15 จ. 12 ต.ค. 58 10.30-12.30     2       Seminar: การใชแบบประเมินมาตรฐานในเด็ก   พีรยา วีรยา 
  

  

16 จ. 19 ต.ค. 58 8.30-12.30   4     
 

Physical therapy treatment in pediatrics  
(ประเมินการปฏิบัติ) 

  วีรยา วันวิสาข รัตติยา พีรยา 308 ส่ือโสต, 
คอมพิวเตอร

, เอกสาร
การสอน, 
Wedge 
shape, 
Roller, 

Therapeuti
c ball, 
Bench, 
เตียงสูง, 
เตียงเต้ีย  

17 จ. 26 ต.ค. 58 8.30-9.30 1         14 
PT in pediatric cardiovascular and pulmonary 
disease 

  
กนกวรรณ 
ทองโชติ    

  

    9.30-12.30   3       
  Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular and 

pulmonary disease 
  

กนกวรรณ 
ทองโชติ 

สุกัลยา ประภาวดี สุวัฒน   

18 จ. 2 พ.ย. 58 8.30-9.30       1   Lecture examination III (หัวขอ 11-14)   พีรยา วีรยา 
  

  

    9.30-12.30   3     
 

PT in pediatric cardiovascular and pulmonary 
disease (ประเมินการปฏิบัติ) 

  
กนกวรรณ 
ทองโชติ 

สุกัลยา ประภาวดี สุวัฒน 308 

19 จ. 9 พ.ย. 58 8.30-12.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     พีรยา วันวิสาข 
 

  

  13.30-16.30     3 Lab exam (Reserve)       

20 จ. 16 พ.ย. 59 8.30-12.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     วีรยา นิธินันท 
 

  
 

21 จ. 23 พ.ย. 60 8.30-12.30           PX 371 Case presentation: Pediatrics     พีรยา วีรยา 
 

    

รวมชั่วโมงเรียน - สอน 17 37 8 3 3 68     
   

    

หมายเหตุ สดัส่วนจาํนวนอาจารย์ ต่อนิสติในช่ัวโมงปฏบัิติการ ไม่เกิน 1:14 คน  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

2, 3, 4 คุณธรรมจริยธรรม สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การแสดงออกในช้ันเรียน 

การเข้าเรียนตรงเวลา ความ

รับผิดชอบในหน้าที่ และส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

- 

1-4 ความรู้ - การสอบทฤษฏ ี

- ปฏบัิติการในช้ันเรียน 

- การสอบปฏบัิติ 

- การสมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18 

50% 

2, 3, 4 ทกัษะทางปัญญา - การสอบปฏบัิติ 

- ปฏบัิติการทางคลินิกใน

รายวิชา 

- ประเมินจากการคิด วิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาผ่านทาง

รายงานผู้ป่วย 

- การสมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 7, 8, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18 

30% 

3, 4 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสติ

ในขณะร่วมกจิกรรมและการ

สมัมนา 

- ประเมินจากการคิดและ

วิเคราะห์ปัญหาผ่านทาง

รายงานผู้ป่วย 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

สปัดาห์ที่ 7, 8, 

11, 12, 14, 15 

10% 

2, 3, 4 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากความสามารถใน

การนาํเสนอ การอภิปราย การ

สมัมนาในรายวิชา 

- การสื่อสารขณะสอบ

ภาคปฏบัิติ 

สปัดาห์ที่ 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 18 

10% 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

การประเมินผลการเรียน  

กจิกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี          45% 

1.1 คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-5      15% 

1.2 คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 6-9      15% 

1.3 คร้ังที่ 3 หัวข้อที่ 10-13      15% 

กจิกรรมที่ 2 การสอบปฏบัิติ         40%  

2.1  คร้ังที่ 1 Assessment in pediatric neurological patient  15 %   

2.2 คร้ังที่ 2 PT management in pediatric neurological patient 15 %  

2.3 คร้ังที่ 3 PT management in pediatric cardiopulmonary patient 10 % 

กจิกรรมที่ 3 ปฏบัิติการในช้ันเรียน        10% 

3.1 กจิกรรมในช่ัวโมงปฏบัิติการที่ ร.ร.ศรีสังวาลย์ และรายงานผู้ป่วย 1 ฉบับ 

กจิกรรมที่ 4 การสมัมนา        5% 

รวม 100% 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ (เขา้เรียนสายกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ถือ

เป็นขาดเรียน 1 ครั้ง) 

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และภาคทฤษฏีไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 50 โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

3. นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

4. ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑใ์นส่วนใดส่วนหน่ึงน้ัน ถือว่าไม่ผ่านรายวิชาน้ี 

5. นิสติต้องสอบผ่านวิชาน้ี จึงจะมีสทิธิ์ฝึกปฏบัิติงานในวิชาคลินิกกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็  

6. เกณฑร์ะดับข้ันคะแนน 

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 
 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Cook AS, Woolacott MH. Motor control: theory and practical applications. 2nd ed. 

Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. 

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

Elsevier; 2012. 

3. Tecklin JS. Pediatric physical therapy.4th ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2008. 

4. Pountney T. Physiotherapy for children. Elsevier, China: 2007. 
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5. Davidson KL. Airway clearance strategies for the pediatric patient. Respiratory care. 2002: 

47(7): 823-228.  

6. Finnie NR. Handling the young cerebral palsied child at home. 2nd ed. William Heinemann 

Medical Books. Ltd., London: 1978. 

7. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise foundations and techniques 5th ed. F.A. Davis 

company, Philadelphia: 1990.  

8. Long T, Toscano K. Handbook of pediatric physical therapy. 2nd ed. Lippincott Williams& 

Willkins. Philadelphia: 2002. 

9. 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. 

10. Werner D. Disabled village children. 2nd ed, Hesperian foundation, California: 1996. 

11. นวลจันทร์ ปราบพาล, วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์, ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, 

บรรณาธิการ. การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเดก็. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอน็เทอร์ไพรซ์; 

2549. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสมัมนา และอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การประเมินโดยนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเหน็ของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ/ปฏบัิติ/สัมมนา/รายงาน และการให้คะแนนพฤติกรรม

ในช้ันเรียน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน  
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5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการ

สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป  

- รวบรวมผลการประเมินการสอนของตนเอง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้อคิดเหน็ของ

นิสติ เพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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