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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากายภาพบาํบดัในภาวะเฉพาะ (กบ 461) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 461  กายภาพบาํบัดในภาวะเฉพาะ 

PX 461  Physical Therapy in Special Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาํบัด กลุ่มกายภาพบาํบดัทางระบบอื่นๆและกายภาพบาํบัดในชุมชน 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์รจุิรวรรณ บุปผาพรหม rujirey@gmail.com สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ณฐักาญจน์ รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผูช่้วยสอน   

อาจารย์ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยพ์เิศษ   

อาจารย์ช่ืนพักตร์ สาลีสงิห์ - สถาบันบาํราศนราดูร  
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารย์อทิธภิาสน์ ใจเยน็ - สถาบันบาํราศนราดูร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน  พัวพรพงษ์ - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

พญ.พิชญา ประไพพานิช - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

พญ. ปิยกานต์ ลิมธญัญกูล - โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์

อาจารย์สกุญัญา วงษ์บัวงาม - มูลนิธบ้ิานสทุธาวาส 

อาจารย์ชาลีญา ทพิย์พิมล - โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 321 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสติศกึษาทฤษฎ ีและปฏบิัติเกี่ยวกบัการรักษา วิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล ฟ้ืนฟู ป้องกนั และ

ส่งเสริมสขุภาพทางกายภาพบาํบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอ

ลิก มะเรง็ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง โรคตบั ไตวาย

เร้ือรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผวิหนัง โรคทางจักษุ รวมถงึพิษภัยจากบุหร่ีและบทบาทนัก

กายภาพบาํบดักบัการเลิกบุหร่ีได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีมีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด คดิ

วิเคราะห์เกี่ยวกบัวิธกีารรักษาทางกายภาพบาํบัด การป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพสตรีมีครรภ์ ก่อน

คลอด-หลังคลอด และแสดงการดูแลสตรีมีครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4) 

2. อธบิายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สงูอายุ คดิวิเคราะห์เกี่ยวกบัวิธกีารรักษาทาง

กายภาพบาํบดั การป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้สงูอายุ และแสดงการดูแลผู้สงูอายุได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4) 
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3. อธบิายพยาธวิิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนทางกายภาพบาํบดัที่อาจเกดิขึ้นกบั
ผู้ป่วยที่มีภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ผู้ป่วยมะเรง็ ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านมผู้ป่วยเปล่ียนถ่ายไข

กระดูกผู้ป่วยที่มีภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยทางนรีเวช และ

ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้อย่างถูกต้อง (2.2, 2.3, 3.1) 

4. อธบิายพยาธวิิทยา อาการ อาการแสดงที่เกดิขึ้นกบัผู้ป่วยโรคผวิหนัง และโรคตาได้ (2.2, 2.3, 3.1) 

5. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายภาพบาํบดัในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบาํบดั, การ

ป้องกนั, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสื่อสารและให้คาํแนะนาํเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพได้สอดคล้องกบั

ปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึ้นในภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

รวมทั้งนาํเสนอการดูแลผู้ป่วยจาํลองที่มีภาวะต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพและปลอดภยั 

(2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.3) 

6. อธบิายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภัยจากบุหร่ี รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบาํบัดต่อการ
เลิกบุหร่ีและการควบคุมยาสบู รวมทั้งปฏบิัติการส่งเสริมการเลิกบุหร่ีด้วยวิธกีาร 5A ได้ (2.2, 2.3, 

3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.3) 

7. แสดงออกถงึพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ (1.2) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการ

ระดับอดุมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา          

 ศึกษาทฤษฎ ีและปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรักษา วิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล ฟ้ืนฟู ป้องกนั และส่งเสริม

สขุภาพทางกายภาพบาํบดัในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก 

มะเรง็ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง โรคตับ ไตวาย

เร้ือรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผวิหนัง โรคทางจักษุ รวมถงึพิษภัยจากบุหร่ีและบทบาทนัก

กายภาพบาํบดักบัการเลิกบุหร่ีได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย 
ฝึกปฏบิัติ/สมัมนา/อภปิราย  

45 ชม./ภาคการศึกษา 
30 ชม. 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                        

 4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) 

  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธ ิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด  

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สจุริต 

เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมไม่

ประเมิน 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

ในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

การสมัมนา และการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถงึหน้าที่ ความ
รับผดิชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 
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3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง
ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

3.2 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ รายงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผดิชอบระหว่างฝึกปฏบิัตใินช้ันเรียน 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังน้ี     

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2   วิธกีารสอน 

1. ใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีกึษา สถานการณจ์ริง 

 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. สอบภาคทฤษฎ ี

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา  

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 
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3. สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบดักบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธภิาพ สอดคล้องกบัสถานการณ ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
2. สมัมนากรณศีึกษา และการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการศึกษาดูงาน 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี  

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคบับญัชา 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสขุภาพ ในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั  

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้

เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้

ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน

และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนาและการศึกษาดูงาน 

3.  ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติหิรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้รปูแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website ห้องสมุดและอภิปรายผลร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  
2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 

และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการกบัผู้รับบริการ

ได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน  บําบัด  รักษา ฟ้ืนฟู  และส่งเสริมสุขภาพแก่ ผู้ใช้บ ริการตามข้อกําหนดสภา

กายภาพบาํบัด 
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2. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในห้องเรียน มีความสามารถในการ

ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) ในการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัดในการ
ดูแลสขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่น 

 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบิัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. ประเมินจากการนาํเสนอ และรายงานกรณศีึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่น 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วนัที่ เวลา 

บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

ส
มั
ม
น
า
 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

หวัขอ้ อาจารย ์
กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
สือ่ที่ใช ้

1  ตค. 62 

8.30-9.30  

1 
    

Physiological Changes in pregnancy 

and lactation 
สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 

9.30-10.30 

1     
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 
สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 
10.30-11.30 

1     Common skin diseases พญ. ปิยกานต์  บรรยาย  powerpoint 

 

13.30-14.30 

1     
PT for Bone Marrow Transplantation 

patients 
สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 
14.30-15.30 1 	 	 	 	 Pregnancy and Labor นพ.ภาวิน 	บรรยาย 	powerpoint 

 

15.30-16.30 	1 
    

PT for Obstetric ประภาวด ี 	บรรยาย 	powerpoint 

1  ตค. 62 9.30-10.30 1     PT for Psychiatric Patients  สายธดิา 	บรรยาย 	powerpoint 

 

10.30-11.30 
1     

PT for Cancer and Mastectomy 

patients 
สายธดิา 	บรรยาย 	powerpoint 

8 ตค. 62 

8.30-10.30 

  2   PT for women health 
ประภาวดี ณฐั

กาญจน์ 

สมัมนาผู้ป่วย

จาํลองตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

	

 

10.30-12.30 

 2    PT for Obstetric 

ประภาวดี สุ

กลัยา 

ณฐักาญจน์ 

สายธดิา 

รจิุรวรรณ 

ปฏบิัติกบั

ผู้ป่วยจาํลอง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

อปุกรณอ์อก

กาํลังกาย 

 

13.30-16.30 

 3    PT for Obstetric 

ประภาวดี สุ

กลัยา 

ณฐักาญจน์ 

สายธดิา 

รจิุรวรรณ 

ปฏบิัติกบั

ผู้ป่วยจาํลอง

ตามที่อาจารย์

มอบหมายไว้ 

อปุกรณอ์อก

กาํลังกาย 

15 ตค. 62 
8.30-9.30 

1 
    

PT for Systemic Lupus Erythematosus 

patients 
สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 

9.30-12.30 

  3   
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 

สกุลัยา  

ธติิมาศ 

สมัมนาผู้ป่วย

จาํลองตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

	

 

13.30-16.30 

  3   PT in Psychiatric Patients 
สายธดิา 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 
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หวัขอ้ อาจารย ์
กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
สือ่ที่ใช ้

22 ตค. 62 
8.30-9.30 

1 
    

Physiological Changes in Geriatrics & 

PT for Geriatrics 
สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 

9.30-10.30 
1     PT for HIV patients สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 

10.30-12.30 

  2   
PT for Bone Marrow Transplantation 

patients 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

 

13.30-16.30 

  3   PT in Cancer and Mastectomy patients 
สายธดิา 

สกุลัยา 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

29 ตค. 62 

8.30-11.30 

  3   
PT for metabolic syndrome and 

Diabetes Mellitus patients 

สกุญัญา 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

ณฐักาญจน์ 

ศึกษาดูงาน

ผู้ป่วยทาง

คลินิกและนาํ

การออกกาํลัง

กายกลุ่ม 

อปุกรณ์

ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิกและ

อปุกรณอ์อก

กาํลังกาย 

 

13.30-16.30 

  3   
PT for Systemic Lupus Erythematosus 

patients 

สกุลัยา 

สายธดิา 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

	

30 ตค. 62 8.30-9.30 1     PT for Burn patiens สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 9.30-10.30 1     Hospice physical therapy สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

 
10.30-11.30 

1     
Effects of smoking on human health 

and PT in smoking control 
สกุลัยา 	บรรยาย 	powerpoint 

5 พย. 62 

8.30-9.30 

   1  
สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หวัขอ้ 1-8)  8 

ชม. 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

สอบบรรยาย

ตามหัวข้อที่มี

การบรรยาย 

 

 

13.30-16.30 

  3   
PT for HIV patients (สถาบันบาํราศ

นราดูร) 

ช่ืนพักตร์ 

อทิธภิาสน์ 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

ศึกษาดูงาน

ผู้ป่วยทาง

คลินิก 

อปุกรณ์

ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิก 

6 พย. 62 

8.30-11.30 

  3   

PT for Geriatrics and metabolic 

diseases (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สงัคมผู้สงูอายุจังหวัดปทุมธานี) 

สกุลัยา 

ธติิมาศ 

ประภาวดี 

รจิุรวรรณ 

ศึกษาดูงาน

ผู้สงูอายุทาง

คลินิกและนาํ

การออกกาํลัง

กายกลุ่ม 

อปุกรณ์

ตรวจ

ประเมินทาง

คลินิกและ

อปุกรณอ์อก

กาํลังกาย 

 

13.30-16.30 

  3   Hospice physical therapy 

ชาลีญา 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

ศึกษาดูงาน

ผู้ป่วยทาง

คลินิก 

 

19 พย. 62 8.30-10.30   2   PT for hepatic disease สกุลัยา สมัมนาผู้ป่วย  
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หวัขอ้ อาจารย ์
กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
สือ่ที่ใช ้

ธติิมาศ ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

10.30-12.30 

  2   PT for chronic renal failure 
สกุลัยา 

ธติิมาศ 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

 

13.30-15.30 

  2   PT for Haematologic disease patients 
สกุลัยา 

ธติิมาศ 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

 

20 พย. 62 

8.30-11.30 

  3   PT in Burn patiens 
สกุลัยา 

สายธดิา 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้ 

อปุกรณท์าง

กายภาพบาํบั

ด 

 
11.30-12.30 

1     Common eye diseases    พญ.พิชญา 	บรรยาย 	powerpoint 

22 พย. 62 

13.30-16.30 

  3   

Smoking cessation and counseling 

(5A)บูรณาการกบัโครงการ อบรมเชิง

ปฏบิัติการสาํหรับนิสติกายภาพบาํบดัจิต

อาสาต้านภัยบุหร่ี 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

สมัมนาผู้ป่วย

ตัวอย่างตามที่

อาจารย์

มอบหมายไว้

ล่วงหน้า 

 

26 พย. 62 

9.30-10.30 

   
1 

 

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หวัขอ้ 12, 

15-16, 22-23, 31) 7 ชม. 

สกุลัยา 

รจิุรวรรณ 

สอบบรรยาย

ตามหัวข้อที่มี

การบรรยาย 
 

รวม 
 

15 5 40 2 
     

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 

(1.1, 1.3, 1.4) 

- ความมีระเบียบวินัยใน

การเข้าช้ันเรียน 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วนร่วมกบั

เพ่ือนร่วมช้ัน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5 % 

2 

 

ความรู้ 

2.2, 2.3 

(2.1) 

- ประเมินการสอบทฤษฏ ี

- การปฏบิัตแิละสมัมนา
กรณศีึกษา 

สปัดาห์ที่ 8 และ 

11 

50 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

 

- ประเมินการปฏบิัติและ
สมัมนากรณศีกึษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การมีส่วนร่วมกบั

เพ่ือนร่วมช้ัน 

สปัดาห์ที่ 2-10 35 % 

4 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

4.2, 4.3  

(4.1, 4.4) 

- ประเมินการปฏบิัติและ
สมัมนากรณศีกึษา 

-สงัเกตพฤตกิรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วนร่วมกบั

เพ่ือนร่วมช้ัน 

สปัดาห์ที่ 2-10 5 % 

5 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

(5.2) 

- ประเมินการปฏบิัติและ
สมัมนากรณศีกึษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วนร่วมกบั

เพ่ือนร่วมช้ัน 

สปัดาห์ที่ 2-10 5 % 

6 การปฏบิัติทางวิชาชีพ 

(6.1, 6.2, 6.3, 

6.4) 

- สงัเกตพฤติกรรมขณะ
ปฏบิัติและสมัมนา

กรณศีึกษา 

- - 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคทฤษฎ ีโดยการสอบข้อเขยีน    50% 

หัวข้อ Physiological Changes in pregnancy and  lactation, Pregnancy and Labor, PT for 

Obstetric, PT for Psychiatric Patients, PT for Cancer and Mastectomy patients, PT for metabolic 

syndrome and DM patients, PT for Bone Marrow Transplantation patients, PT for Systemic 

Lupus Erythematosus patients, Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics, PT for 

HIV patients, PT for Burn patiens, Hospice physical therapy, Effects of smoking on human 

health and PT in smoking control, Common skin diseases, Common eye diseases หัวข้อละ 7 

คะแนน 

2. ปฏบิัติการและการสมัมนา      50% 

PT for Obstetric & PT for women health (10%), Psychiatric & CA and mastectomy (10%), 

SLE & BMT (10%), Burn & Smoking control and counseling (10%), Hepatic disease & 

Chronic renal failure & Hematologic diseases (10%) 

รวม        100% 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ นสิิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ังและตอ้งไดค้ะแนนการปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 โดยอยู่ใน

ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ คะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่าน มีระดบัคะแนนเป็นดังน้ี 

 

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. 5
th
 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. 5
th
 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. 4
th
 ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, 

2011. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
- 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- การประเมินโดยนิสติ 

 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

- - - 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้านของรายวิชา          

โดยอาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน  

 

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรงุรปูแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนาและการ

ค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสติและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย

ปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 

 

 

 


