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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชากายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ (กบ 461)
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 461 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
PX 461 Physical Therapy in Special Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบําบัด กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบอื่นๆและกายภาพบําบัดในชุมชน
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
ชื่อ – นามสกุล
E-mail
สังกัด
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร

sukalya@swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร

sukalya@swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์รจุ ิรวรรณ บุปผาพรหม

rujirey@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน

saitida@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

prapawad@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์

nuttakarn@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

thitimard@g.swu.ac.th

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์ผูส้ อน

ผูช้ ่วยสอน
อาจารย์ธติ ิมาศ วินัยรักษ์
อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์ช่ ืนพักตร์ สาลีสงิ ห์

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

สถาบันบําราศนราดูร
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ชื่อ – นามสกุล

E-mail

สังกัด

อาจารย์อทิ ธิภาสน์ ใจเย็น

-

สถาบันบําราศนราดูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

-

คณะแพทยศาสตร์ มศว

พญ.พิชญา ประไพพานิช

-

คณะแพทยศาสตร์ มศว

พญ. ปิ ยกานต์ ลิมธัญญกูล

-

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อาจารย์สกุ ญ
ั ญา วงษ์บัวงาม

-

มูลนิธบิ ้ านสุทธาวาส

อาจารย์ชาลีญา ทิพย์พิมล

-

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องเรียนบรรยาย 321 อาคารคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 มิถุนายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูล ฟื้ นฟู ป้ องกัน และ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอ
ลิก มะเร็งภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านม ภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่อง โรคตับ ไตวาย
เรื้อรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหรี่และบทบาทนัก
กายภาพบําบัดกับการเลิกบุหรี่ได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีมีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธกี ารรักษาทางกายภาพบําบัด การป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ ก่อน
คลอด-หลังคลอด และแสดงการดูแลสตรีมีครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอดได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4)
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สงู อายุ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธกี ารรักษาทาง
กายภาพบําบัด การป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูสงู อายุ และแสดงการดูแลผู้สงู อายุได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4)
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3. อธิบายพยาธิวทิ ยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้ อนทางกายภาพบําบัดที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านมผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไข
กระดูกผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยทางนรีเวช และ
ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2, 2.3, 3.1)
4. อธิบายพยาธิวทิ ยา อาการ อาการแสดงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคผิวหนัง และโรคตาได้ (2.2, 2.3, 3.1)
5. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ ความรู้ทางกายภาพบําบัดในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด, การ
ป้ องกัน, การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสื่อสารและให้ คาํ แนะนําเพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้ สอดคล้ องกับ
ปัญหาและภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ้นในภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
รวมทั้งนําเสนอการดูแลผู้ป่วยจําลองที่มีภาวะต่างๆ ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.3)
6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภัยจากบุหรี่ รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบําบัดต่อการ
เลิกบุหรี่และการควบคุมยาสูบ รวมทั้งปฏิบัติการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยวิธกี าร 5A ได้ (2.2, 2.3,
3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.3)
7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ (1.2)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูล ฟื้ นฟู ป้ องกัน และส่งเสริม
สุขภาพทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก
มะเร็งภาวะก่อนและหลังการตัดเต้ านม ภาวะไฟไหม้ นาํ้ ร้ อนลวก ภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่อง โรคตับ ไตวาย
เรื้อรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหรี่และบทบาทนัก
กายภาพบําบัดกับการเลิกบุหรี่ได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้ องการของนิสติ เฉพาะราย

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา
ฝึ กปฏิบัติ/สัมมนา/อภิปราย
45 ชม./ภาคการศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
30 ชม.
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1

2

5

1

2

3



      

5. ทักษะ
การ
4.. ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และ
การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4



        

1

2

3

  

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

2

3

   

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ในหลักสูต รมีค วามจําเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องส่ งเสริ มให้ นิ สิต สามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่ างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนิ นชีวิตร่ วมกับผู้ อ่ืน ในสังคมได้ อย่ างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัด การกับ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ที่เหมาะสมไม่
ประเมิน
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
การสัมมนา และการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
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3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิ เ คราะห์ ประเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํารง
ชี พ และการปฏิบั ติง านในวิชาชีพ
3.2 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ รายงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัตใิ นชั้นเรียน
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รปู แบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ
ค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศกึ ษา สถานการณ์จริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดั งนั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้จึ งมุ่ งเน้ น ให้ นิ สิต คิ ด วิเคราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษา และการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3. มอบหมายงานที่มุ่ งให้ นิ สิต ได้ เรี ย นรู้แ ละค้ น คว้ า หรื อ นําเสนอรายงานที่เกี่ย วกับ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการศึกษาดูงาน
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์
ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่ อผลักดันให้
เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้ นาํ และผู้
ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน
และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
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4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม

4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนาและการศึกษาดูงาน
3. ประเมินจากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รปู แบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website ห้ องสมุดและอภิปรายผลร่วมกันใน
ชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รปู แบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้
ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการ
ได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉั ย
ป้ องกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผ้ ู ใช้ บริ ก ารตามข้ อกํ า หนดสภา
กายภาพบําบัด
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2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในห้ องเรียน มีความสามารถในการ
ใช้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด รวมทั้ง การใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical
reasoning) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ปั ญ หา กรณีศึ กษา เพื่ อให้ แสดงการวิเคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
4. จัด กิจกรรมให้ นิ สิต มี โอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบั ติงาน มีมนุ ษ ยสัมพั น ธ์ท่ีดี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. ประเมินจากการนําเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบัติงาน มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

8.30-9.30

สอบปฏิบตั ิ

หัวข้อ

อาจารย์

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สือ่ ที่ใช้

1

Physiological Changes in pregnancy
and lactation

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for metabolic syndrome and
Diabetes Mellitus patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

Common skin diseases

พญ. ปิ ยกานต์

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Bone Marrow Transplantation
patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

14.30-15.30
15.30-16.30

1

Pregnancy and Labor

นพ.ภาวิน

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Obstetric

บรรยาย

powerpoint

9.30-10.30

1

PT for Psychiatric Patients

สายธิดา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for Cancer and Mastectomy
patients

สายธิดา

บรรยาย

powerpoint

ประภาวดี ณัฐ
กาญจน์

สัมมนาผู้ป่วย
จําลองตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้

1 ตค. 62
9.30-10.30

10.30-11.30
13.30-14.30

1 ตค. 62

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

1. แผนการสอน

10.30-11.30

ประภาวดี

8.30-10.30
8 ตค. 62

2

PT for women health

10.30-12.30
2

PT for Obstetric

13.30-16.30
3

15 ตค. 62

8.30-9.30

PT for Obstetric

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients

1

ประภาวดี สุ
กัลยา
ณัฐกาญจน์
สายธิดา
รุจิรวรรณ
ประภาวดี สุ
กัลยา
ณัฐกาญจน์
สายธิดา
รุจิรวรรณ
สุกลั ยา

9.30-12.30
3

PT for metabolic syndrome and
Diabetes Mellitus patients

สุกลั ยา
ธิติมาศ

3

PT in Psychiatric Patients

สายธิดา
สุกลั ยา

13.30-16.30

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติกบั
ผู้ป่วยจําลอง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

ปฏิบัติกบั
ผู้ป่วยจําลอง
ตามที่อาจารย์
มอบหมายไว้

อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

บรรยาย

powerpoint

สัมมนาผู้ป่วย
จําลองตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
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22 ตค. 62

8.30-9.30
9.30-10.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สือ่ ที่ใช้

1

Physiological Changes in Geriatrics &
PT for Geriatrics

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

PT for HIV patients

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

10.30-12.30
2

PT for Bone Marrow Transplantation
patients

สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

3

PT in Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา
สุกลั ยา

13.30-16.30

8.30-11.30
29 ตค. 62

สุกญ
ั ญา
สุกลั ยา
รุจิรวรรณ
ณัฐกาญจน์

ศึกษาดูงาน
ผู้ป่วยทาง
คลินิกและนํา
การออกกําลัง
กายกลุ่ม

3

PT for metabolic syndrome and
Diabetes Mellitus patients

3

PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients

สุกลั ยา
สายธิดา

สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้

13.30-16.30

30 ตค. 62

อุปกรณ์
ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

8.30-9.30

1

PT for Burn patiens

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

9.30-10.30

1

Hospice physical therapy

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

1

Effects of smoking on human health
and PT in smoking control

สุกลั ยา

บรรยาย

powerpoint

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1-8) 8
ชม.

สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

สอบบรรยาย
ตามหัวข้ อที่มี
การบรรยาย

3

PT for HIV patients (สถาบันบําราศ
นราดูร)

ชื่นพักตร์
อิทธิภาสน์
สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

ศึกษาดูงาน
ผู้ป่วยทาง
คลินิก

3

PT for Geriatrics and metabolic
diseases (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สงู อายุจังหวัดปทุมธานี)

สุกลั ยา
ธิติมาศ
ประภาวดี
รุจิรวรรณ

ศึกษาดูงาน
ผู้สงู อายุทาง
คลินิกและนํา
การออกกําลัง
กายกลุ่ม

3

Hospice physical therapy

ชาลีญา
สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

ศึกษาดูงาน
ผู้ป่วยทาง
คลินิก

2

PT for hepatic disease

สุกลั ยา

สัมมนาผู้ป่วย

10.30-11.30
8.30-9.30
5 พย. 62

1
13.30-16.30

8.30-11.30
6 พย. 62

13.30-16.30

19 พย. 62

สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้

8.30-10.30
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อุปกรณ์
ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิก
อุปกรณ์
ตรวจ
ประเมินทาง
คลินิกและ
อุปกรณ์ออก
กําลังกาย

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์

ธิติมาศ

10.30-12.30
2

PT for chronic renal failure

สุกลั ยา
ธิติมาศ

2

PT for Haematologic disease patients

สุกลั ยา
ธิติมาศ

3

PT in Burn patiens

สุกลั ยา
สายธิดา

13.30-15.30

8.30-11.30
20 พย. 62
11.30-12.30

1

Common eye diseases

13.30-16.30
22 พย. 62

3

9.30-10.30
26 พย. 62

1

รวม

15

5

พญ.พิชญา

Smoking cessation and counseling
(5A)บูรณาการกับโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับนิสติ กายภาพบําบัดจิต
อาสาต้ านภัยบุหรี่

สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้อ 12,
15-16, 22-23, 31) 7 ชม.

สุกลั ยา
รุจิรวรรณ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
สัมมนาผู้ป่วย
อุปกรณ์ทาง
ตัวอย่างตามที่
กายภาพบําบั
อาจารย์
ด
มอบหมายไว้
บรรยาย
สัมมนาผู้ป่วย
ตัวอย่างตามที่
อาจารย์
มอบหมายไว้
ล่วงหน้ า
สอบบรรยาย
ตามหัวข้ อที่มี
การบรรยาย

40 2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

1

คุณธรรมจริยธรรม
1.2
(1.1, 1.3, 1.4)

2

ความรู้
2.2, 2.3
(2.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

- ความมีระเบียบวินัยใน ตลอดภาค
การเข้ าชั้นเรียน
การศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน การมีส่วนร่วมกับ
เพื่อนร่วมชั้น
- ประเมินการสอบทฤษฏี สัปดาห์ท่ี 8 และ
- การปฏิบัตแิ ละสัมมนา 11
กรณีศึกษา
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สือ่ ที่ใช้

สัดส่วนการ
ประเมิน
5%

50 %
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powerpoint

มคอ. 3

กิจกรรม
3

4

5

6

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

- ประเมินการปฏิบัติและ
สัมมนากรณีศกึ ษา
- สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน การมีส่วนร่วมกับ
เพื่อนร่วมชั้น
ทักษะความสัมพันธ์ - ประเมินการปฏิบัติและ
ระหว่างบุคคลและ สัมมนากรณีศกึ ษา
ความรับผิดชอบ -สังเกตพฤติกรรมในชั้น
4.2, 4.3
เรียน การมีส่วนร่วมกับ
(4.1, 4.4)
เพื่อนร่วมชั้น
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ประเมินการปฏิบัติและ
ตัวเลข การสื่อสาร สัมมนากรณีศกึ ษา
และการใช้ เทคโนโลยี - สังเกตพฤติกรรมในชั้น
สารสนเทศ
เรียน การมีส่วนร่วมกับ
5.3
เพื่อนร่วมชั้น
(5.2)
การปฏิบัติทางวิชาชีพ - สังเกตพฤติกรรมขณะ
(6.1, 6.2, 6.3, ปฏิบัติและสัมมนา
6.4)
กรณีศึกษา
ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
สัปดาห์ท่ี 2-10

สัดส่วนการ
ประเมิน
35 %

สัปดาห์ท่ี 2-10

5%

สัปดาห์ท่ี 2-10

5%

-

-

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบข้ อเขียน
50%
หัวข้ อ 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 หัวข้ อละ 7
คะแนน
2. ปฏิบัติการและการสัมมนา
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%
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 นิสติ มีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งและต้องได้คะแนนการปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 โดยอยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ คะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-54.9
45.0-49.9
< 45

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
- การประเมินโดยนิสติ
3 การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
-

การดําเนินการปรับปรุง
-

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา / คณะ
-

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้ คะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน
- มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ต ามการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ในแต่ ล ะด้ านของรายวิช า
โดยอาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกี ารสัมมนาและการ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย
ปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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