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รายละเอียดของรายวิชากบ 461  วิชา กายภาพบาํบดัในภาวะเฉพาะ 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 461  วิชา กายภาพบาํบัดในภาวะเฉพาะ 

PX 461Physical Therapy in Special Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(1-3-2)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก  

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สวิุมล บุญกล่อม โรงพยาบาลสระบุรี  อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ช่ืนพักตร์ สาลีสิงห์ สถาบันบาํราศนราดูร  อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์อทิธภิาสน์ ใจเยน็ สถาบันบาํราศนราดูร  อาจารย์พิเศษ 

ผศ.นพ. ภาวิน  พัวพรพงษ์ ภาควิชาสตูิศาสตร์- อาจารย์พิเศษ 

 นรีเวชวิทยา   

 คณะแพทยศาสตร์ มศว  

พญ. ปิยกานต์ ลิมธญัญกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์   

 

อาจารย์พิเศษ  

  คณะแพทยศาสตร์ มศว  

พญ. อลิษา วีระพงษ์ ภาควิชาจักษุ โสต ศอ 

  

 

อาจารย์พิเศษ 

 คณะแพทยศาสตร์ มศว  

อาจารย์สกุญัญา วงษ์บัวงาม มูลนิธบ้ิานสุทธาวาส 

 
อาจารย์พิเศษ 
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 อ.องครักษ์ จ. นครนายก  

ผศ. กรองจิต วาทสีาธกกจิ มูลนิธริณรงค์เพ่ือการ อาจารย์พิเศษ 

 ไม่สบูบุหร่ี  

ผศ.ดร. จตุพร วงศ์สาธิตกุล ภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์พิเศษ 

 คณะวิทยาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 4 
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

21 มิถุนายน พ.ศ.2559 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

  เพ่ือให้นิสิตศึกษาทฤษฎี และปฏบัิติเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล ฟ้ืนฟู ป้องกัน และ

ส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบาํบัดในภาวะต้ังครรภ์และการคลอด ผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชภาวะทางเมตาบอลิก

มะเรง็ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านมภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคตับ ไตวายเร้ือรัง 

โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหร่ีและบทบาทนัก

กายภาพบาํบัดกบัการเลิกบุหร่ีได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

  
วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีมีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด คิด

วิเคราะห์เกี่ยวกบัวิธกีารรักษาทางกายภาพบาํบัด การป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพสตรีมีครรภ์ ก่อนคลอด-หลัง

คลอด และแสดงการดูแลสตรีมีครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.2, 2.3,  2.4, 

3.1, 3.3, 3.4, 5.3) 

2. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการรักษาทาง

กายภาพบําบัด การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และแสดงการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (2.2, 2.3,  2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 5.3) 
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3. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนทางกายภาพบาํบัดที่อาจเกิดข้ึนกับ

ผู้ป่วยที่มีภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ผู้ป่วยมะเรง็ ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านมผู้ป่วยเปล่ียนถ่ายไขกระดูก

ผู้ป่วยที่มีภาวะภมิูคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยทางนรีเวช และผู้ป่วยทางจิตเวช ได้

อย่างถูกต้อง (2.2, 2.3,  2.4) 
4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยโรคผิวหนัง และโรคตาได้(2.2, 2.3,  

2.4) 
5. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายภาพบาํบัดในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบาํบัด, 

การป้องกนั, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสื่อสารและให้คาํแนะนาํเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพได้สอดคล้องกบัปัญหา

และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งนาํเสนอการ

ดูแลผู้ป่วยจาํลองที่มีภาวะต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (2.3,  3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 

5.3) 
6. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภัยจากบุหร่ี รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบาํบัดต่อการ

เลิกบุหร่ีและการควบคุมยาสูบ รวมทั้งปฏิบัติการส่งเสริมการเลิกบุหร่ีด้วยวิธีการ 5A ได้ (2.2, 2.3,  2.4, 

3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.3) 

7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ (1.4, 1.5) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎี และปฏบัิติเกี่ยวกบัการรักษา วิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล ฟ้ืนฟู ป้องกัน และส่งเสริม

สขุภาพทางกายภาพบาํบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชภาวะทางเมตาบอลิกมะเรง็

ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านมภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง โรคตับ ไตวายเร้ือรัง 

โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหร่ีและบทบาทนัก

กายภาพบาํบัดกบัการเลิกบุหร่ีได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ /สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 
 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏิบติัการ /สมัมนา/

อภิปราย  45 ชม./ภาค

การศึกษา 

2ชม. 
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3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การ

สื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเท

ศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

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. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความ

เข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธิ

มนุษยชน สิทธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค สทิธผู้ิป่วย ตลอดจนสทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7. ไม่ประเมิน 
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8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

 

2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรูใ้นศาสตรข์องวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบและเนน้ธรรมเนียมปฏิบติั 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ป็นปัจจุบนั 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
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1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบาํบดักบัความรูใ้นศาสตรอื์่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบริบททาง

สุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาและการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 
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4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติต่อ

ผู้รับบริการ 

  3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
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1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

 
5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website สื่อการสอน 
2.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม

และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการกบัผู้รับบริการ

ได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั 

รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด หัวข้อ

ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. 2553 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทาํงาน

เป็นทีมร่วมกับผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ 
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6.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถและเป็นผู้นํากลุ่มในการสื่อสาร

ความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนมีการทาํงานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้อื่ น ชุมชนหรือหน่วยบริการสุขภาพ 

3. สอดแทรกโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

2. สังเกตการคิดวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้

เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. สงัเกตจากการนาํเสนอและรายงานกรณศึีกษาที่ได้รับมอบหมาย 

4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่1 

สปัดาหที์่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช ้

4ตค. 59      

  

  Orientation of the course สกุลัยา   

 1     
Physiological Changes in pregnancy 

and lactation 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     

  

  Pregnancy and Labor นพ.ภาวิน  บรรยาย  powerpoint 

  1     PT for Obstetric ประภาวดี  บรรยาย  powerpoint 

 1     PT for Psychiatric Patients  สายธดิา  บรรยาย  powerpoint 

 1     
PT for Cancer and Mastectomy 

patients 
สายธดิา  บรรยาย  powerpoint 

11ตค. 59 1     
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     
Physiological Changes in Geriatrics & 

PT for Geriatrics 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

   1   PT for women health 
ประภาวดี

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วยจาํลอง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

  3    PT for Obstetric 

ประภาวดี

สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สายธดิา 

ปฏบิัติกบัผู้ป่วย

จาํลองตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

อุปกรณ์ออก

กาํลังกาย 

14ตค. 59   3   
PT for Obstetric: case study ก่อน

คลอดและหลังคลอด (รพ.สระบุรี) 

สวุิมล  

ประภาวดี 

 

ปฏบิัติการกบัผู้ป่วย

ทางคลินิก 
 

25ตค. 59 1     
PT for Systemic Lupus Erythematosus 

patients 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     PT for HIV patients สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     Common skin diseases 
พญ. ปิย

กานต ์
 บรรยาย  powerpoint 

   3   
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 

สกุลัยา 

จินตนา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

1  พย. 59  3    
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 

สกุญัญา 

สกุลัยา 

จินตนา 

ประภาวดี 

ปฏบิัติการกบัผู้ป่วย

ทางคลินิกและนาํการ

ออกกาํลังกายกลุ่ม 

อุปกรณ์ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิกและ
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อุปกรณ์ออก

กาํลังกาย 

   3   PT in Psychiatric Patients 
สายธดิา 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

3  พย. 59 1     Common eye diseases    พญ.อลิษา  บรรยาย  powerpoint 

 1     PT for Burn patiens สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     
PT for Bone Marrow Transplantation 

patients 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

8  พย. 59   3   PT in Cancer and Mastectomy patients 
สายธดิา 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

   2   
PT for Bone Marrow Transplantation 

patients 

สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

15  พย. 59   3   

PT for Geriatrics and metabolic 

diseases (ศนูย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สงัคมผู้สงูอายุจังหวัดปทุมธานี) 

สกุลัยา

กนกวรรณ 

ประภาวดี

จินตนา 

ปฏบิัติการในผู้สงูอายุ

ทางคลินิกและนาํการ

ออกกาํลังกายกลุ่ม 

อุปกรณ์ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิกและ

อุปกรณ์ออก

กาํลังกาย 

   3   
PT for Systemic Lupus Erythematosus 

patients 

สกุลัยา 

สายธดิา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

22  พย. 59    1  
สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หวัขอ้ 2-8)  7 

ชม. 

สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สอบบรรยายตาม

หัวข้อที่มีการบรรยาย 
 

 1     
Effects of smoking on human health 

and PT in smoking control 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

  3    
PT for HIV patients (สถาบันบาํราศ

นราดูร) 

ช่ืนพักตร์ 

อทิธภิาสน์ 

สกุลัยา 

ประภาวดี 

ปฏบิัติการในผู้ป่วย

ทางคลินิก 

อุปกรณ์ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิก 

24  พย. 59   3   PT in Burn patiens 
สกุลัยา 

สายธดิา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

อุปกรณ์ทาง

กายภาพบาํบัด 

29  พย. 59 1     Hospice physical therapy จตุพร  บรรยาย  powerpoint 

   3   Hospice physical therapy 
จตุพร 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

   3   
Smoking cessation and counseling 

(5A) 

กรองจิต 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ล่วงหน้า 

 

13ธค. 59   2   PT for hepatic disease 
สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

   2   PT for chronic renal failure 
สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 
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   2   PT for Haematologic disease patients 
สกุลัยา 

กนกวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วยตัวอย่าง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

20ธค. 59    1  
สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หวัขอ้ 13- 

15, 19-21, 27, 30) 8ชม. 
สกุลัยา 

สอบบรรยายตาม

หัวข้อที่มีการบรรยาย 
 

รวม 15 15 30 2      

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

2 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4,1.5 

(1.1, 1.2, 1.3, 

1.6,1.8,) 

- ความมีระเบียบ

วินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5 % 

1,2 

 

ความรู้ 

2.2,2.3, 2.4 

(2.1, 2.6) 

- ประเมินการสอบ

ทฤษฏ ี

- การปฏบัิติและ

สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 9 และ 

13 

50 % 

1, 2 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

สปัดาห์ที่ 2-13 35 % 

2 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.2(4.4) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา

กรณีศึกษา 

-สังเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

สปัดาห์ที่ 2-13 5 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

2 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

(5.2) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

สปัดาห์ที่ 2-13 5 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

- สงัเกต

พฤติกรรมขณะ

ปฏบัิติและสัมมนา

กรณีศึกษา 

- - 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน    50% 

2. ปฏบัิติการและการสมัมนา      50% 

[PT for Obstetric (5%), PT for women health (3%), Psychiatric (5%), CA and mastectomy 

(5%), SLE (5%), Burn (5%), BMT (5%), Metabolic syndrome & DM (5%), Smoking control 

and counseling (4%), Hepatic disease, Chronic renal failure & Hematologic diseases (4%) 

Hospice PT (4%)] 

รวม        100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นสิิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ังและตอ้งไดค้ะแนนการปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 โดย

อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ คะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีระดับคะแนนเป็น

ดังน้ี 
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ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65.0-69.9 C+ 2.5 

55.0-64.9 C 2 

50.0-54.9 D+ 1.5 

45.0-49.9 D 1 

< 45 E 0 

 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

 

1. Frontera WR,  ed. Delisa’s physical medicine & rehabilitation: principle and practice. 5th ed. 

Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

2. Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, eds. Physical medicine and rehabilitation : 

the complete approach. Malden : Blackwell Science, 2000. 

3. O’Sullivan SB, Schmitz TJ, eds. Physical rehabilitation. 5th ed. Philadelphia : F.A. Davis, 

2007. 

4. Cameron MH, Monroe LG, eds. Physical rehabilitation : evidence-based examination, 

evaluation, and intervention. St Louis : Saunders Elsevier, 2007. 

5. Braddom RL, ed. Physical medicine & rehabilitation. 4th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, 

2011. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

ไม่มี 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การประเมินโดยนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- จากผลการประเมินพบว่าไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนิสติและอาจารย์ จึงคงรูปแบบการสอนไว้

คงเดิม 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาโดย

อาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนาและการ

ค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสติและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย

ปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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