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รายละเอียดของรายวิชา กบ 381  วิชา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 381  วิชา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

PX 381  Physical Therapy Professional Ethics 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 

 

  
อาจารย์ พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

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

 พันตรีประพล  อยู่ปาน 

 

 

     

 

สาํนักงานอยัการพิเศษ

 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

อาจารย์ชญาภัส  จันทรโรฒน์ 

 

 

    

สาํนักงานประกนัสงัคม อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์กฤษณา  พิชิตพร 

   

อสิระ อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ปริญดา  ปังศรีสมบูรณ ์

 

 

   

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ อาจารย์ผู้สอน 

 

 5. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา/ ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/ ปีการศึกษา 2560  สาํหรับนิสติช้ันปีที่ 3 

  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 พฤษภาคม 2560  
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

- บอกบทบาทและหน้าที่ของนักกายภาพบาํบัดได้ 

- อธบิายความสาํคัญในการรักษามาตรฐานของวิชาชีพ 

- อธบิายแนวทางในการปฏบัิติตนต่อสงัคมในฐานะนักกายภาพบาํบัด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

- อธบิายหลักจริยธรรมควบคู่กบัหลักการรักษาทางวิทยาศาสตร์ในการบาํบัดรักษาผู้ป่วย 

- อธบิายรายละเอยีดของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาํบัด และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

ได้ 

- อธบิายความหมายและความสาํคัญของพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พระราชบัญญัติประกนั

สขุภาพ และรายละเอยีดของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาํบัดได้ 

- อธบิายรายละเอยีดของพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัดได้ 

- วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางด้านกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดได้  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนาเชิง

บรรยาย 
สอนเสริม 

ปฏิบติัการ/สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

14 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

สมัมนา 4 ชม./ภาค

การศึกษา   

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
- 

4 ชม. 

 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความ

เข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)                   

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

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 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเดก็ สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

 1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอด

การเรียนการสอน เช่น การเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ

การกระทาํของตนเอง ความมีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ การเคารพสทิธผู้ิป่วย สิทธิมนุษยชน  สิทธเิดก็ สทิธิ

ผู้บริโภค การรู้จักแยกแยะความดีความช่ัว เป็นต้น 

 2. สอดแทรกประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและการปฏบัิติงานในวิชาชีพในช่ัวโมงสัมมนา เพ่ือ

การฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม  

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบบรรยายและการสมัมนา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ การเข้าช้ันเรียน และการส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน 

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
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2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปราย 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. ไม่ประเมิน 

 
3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษา และการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 
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1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปราย 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเหน็ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกบัผู้สอน  

2. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
  3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 
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3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะ

การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ 

 
5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ค
รั้ง

ที ่

 

วนัทีทํ่าการเรียน

การสอน 

 

เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
  

หวัขอ้ 

ผูส้อน  

สถานที/่ 

หอ้งเรีย

น 

 

สือ่การสอน  

อาจารย์

พเิศษ 

 

อาจารย ์

1 พ  12 กค 60 16.30-17.00      แนะนาํรายวิชา  กนกวรรณ 

ว. 

 304  

 

สื่อโสตฯ  

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

2 จ 17 กค 60 9.00-12.00 3     1. พรบ. วิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

พันตรี 

ประพล 

  304 

13.00-16.00 3     2. พรบ.สถานพยาบาล/    

พรบ.ประกอบโรคศิลปะ 

พันตรี 

ประพล 

  304 

 

 

 

 

3 พฤ  27 กค 60 10.30-11.30      SDL (ศึกษาด้วย

ตนเอง)/ เตรียมสอบ 

   304  

11.30-12.00    0.5  สอบทฤษฎี 1  

(หัวข้อที่ 1) 

 กนกวรรณ 

ว. 

นักวิชาการ 304  
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4 พฤ 3 สค 60 9.00-12.00 3     3. พรบ.ประกนัสงัคม

และพรบ.ประกนั

สขุภาพ 

อ.ชญาภัส   304 สื่อโสตฯ  

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

ค
รั้ง

ที ่

 

วนัทีทํ่าการเรียน

การสอน 

 

เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

 

หวัขอ้ 

ผูส้อน  

สถานที/่ 

หอ้งเรีย

น 

 

สือ่การสอน  

อาจารย์

พเิศษ  

  

 

อาจารย ์

 

5 พฤ 17 สค 60 

10.30-11.30      

SDL (ศึกษาด้วย

ตนเอง)/ เตรียมสอบ 

 

   304  

11.30-12.00       0.5   

สอบทฤษฎี 2  

(หัวข้อที่ 2) 

 

  กนกวรรณ ว. นักวิชาการ 304    

6 พฤ 24 สค 60 9.30-11.30 2     4. จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

อ.กฤษณา   

 

 

 

304  

 

 

สื่อโสตฯ  

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการ

สอน 

11.30-12.30 1     5. วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและ

คุณภาพของงานบริการ

ภาครัฐ 

อ.กฤษณา    

304 
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7 พฤ  7 กย 60 10.30-12.30 2     6. วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและ

คุณภาพของงานบริการ

ภาคเอกชน 

 

อ.ปริญดา    

304 

 

 

ค
รั้ง

ที ่

 

วนัทีทํ่าการเรียน

การสอน 

 

เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
  

หวัขอ้ 

ผูส้อน  

สถานที/่ 

หอ้งเรีย

น 

 

สือ่การสอน  

อาจารย์

พเิศษ 

 

อาจารย ์

 

8 พฤ  14 กย 60 8.30-12.30    

4 

  พระราชบัญญัติอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง สทิธิผู้ป่วย 

สทิธิมนุษยชน สิทธเิดก็ 

สทิธิผู้บริโภค และ

กรณีศึกษา 

  

รัมภา 

 
กนกวรรณ ว. 

304  

สื่อโสตฯ  

คอมพิวเตอร์ 

9 พฤ  28 กย 60 10.30-11.30      SDL (ศึกษาด้วย

ตนเอง)/ เตรียมสอบ 

   304  

11.30-12.30    1  สอบทฤษฎี 3  

(หัวข้อที่ 3-5) 

 กนกวรรณ ว. นักวิชาการ 304  

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 14 0 4 2 0       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1, 2, 3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

(1.3) 

 

  

 - ประเมินจากการสอบบรรยายและ

การสมัมนา 

 - ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในหน้าที่ การเข้าช้ันเรียน 

และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 - ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน 

 

ตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

15% 

1, 2, 3 
ความรู้ 

2.4 

 - สอบภาคทฤษฎี 

 - ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ในการสมัมนา การอภิปราย 

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

27 ก.ค.60 

17 ส.ค.60 

7 ก.ย.60 

14 ก.ย.60 

28 ก.ย.60 

 

62.5% 

2, 3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1 (3.3) 

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ในการสมัมนา การอภิปราย 

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

7 ก.ย.60 

28 ก.ย.60 

 

15% 

2, 3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.4 (4.2) 

 - ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

 - ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการ

สมัมนา 

 - ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย 

 

7 ก.ย.60 

28 ก.ย.60 

 

5% 

2, 3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (5.3) 

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  

- ประเมินจากความสามารถในการ

นาํเสนอ การอภิปราย รายงาน 

กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้ทกัษะ

28 ก.ย.60 

 
2.5% 
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การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

- ทกัษะการปฏบัิติ                  

ทางวิชาชีพ 
ไม่ประเมิน - - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 การประเมินผล 

 กจิกรรมที ่1  สอบข้อเขียน       70%  

   คร้ังท่ี 1        35% 

   คร้ังท่ี 2        20% 

   คร้ังท่ี 3       15% 

 กจิกรรมที ่2  สัมมนา        15% 

   หวัขอ้กรณีศึกษา  

    

 กจิกรรมที ่3  รายงาน        15% 

   หวัขอ้คุณภาพของงานบริการภาคเอกชน   5% 

  หวัขอ้สาระสาํคญัของพรบ.และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 10% 

        รวม   100%  

 การพจิารณาตดัเกรด 

 นิสิตตอ้งเขา้เรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ  และตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฏีร้อยละ

50   ข้ึนไปจึงถือวา่สอบผา่น 

 ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์โดยมีเกณฑก์ารตดัเกรดตามช่วงคะแนนดงัน้ี 

 A = 100-80.0  B+ = 79.9-75.0  B = 74.9-70.0   C+ = 69.9-60.0 

 C = 59.9-50.0  D+ = 49.9-45.0  D = 44.9-40.0     E = 39.9-0 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.1 สภากายภาพบาํบัด. กฎหมายน่ารูท้างกายภาพบาํบดั. 2552 

1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด (วาระปี พ.ศ. 2554-2557) สภา

กายภาพบาํบัด. คําอธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั. พิมพ์คร้ังที่ 1: บริษัทสมานมิตร

การพิมพ์ 2003 จาํกดั, 2555 

1.3  พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

1.4  ข้อบังคับสภากายภาพบาํบัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

1.5  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

1.6  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

1.7  พระราชบัญญัติประกนัสงัคม 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

2.1 เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในแผนการสอน  

2.2 เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายอื่นๆ หรือสทิธต่ิางๆที่เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบัด เช่น  

พระราชบัญญัติผู้สงูอายุ   พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสขุภาพจิตแห่งชาติ  พระราชบัญญัติหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

สทิธิผู้ป่วย สิทธมินุษยชน สิทธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค 

2.3 เวบ็ไซด์สภากายภาพบาํบัด 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย การสมัมนา สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 
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ขอเสนอแนะจาก 
การประเมินรายวิชา 

การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 
ไม่มีข้อเสนอแนะจากนิสติ -  -  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ส่งข้อสอบและแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาก่อนการสอบและการ

สมัมนา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

และพฤติกรรมในช้ันเรียน  

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- อาจารย์ผู้ประสานงานช้ีแจงความจาํเป็นในการที่อาจารย์พิเศษต้องสอนทั้งวัน และแนะนาํให้นิสติ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเรียนเพ่ือให้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 14 

 


