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รายละเอยีดของรายวชิา กบ 461  วิชา กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 
สาขากายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
กบ 461 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 

PX 461 Physical Therapy in Special Conditions 

2. จ านวนหน่วยกติ 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มกายภาพบ าบดัทางระบบอ่ืนๆ และกายภาพบ าบดัในชุมชน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สุกลัยา กฤษณเกรียงไกร  sukalya@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาหลกั 
อ.จินตนา ตนัหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิารอง 
อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพ์ล prapawad@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.ณัฐกาญจน ์ รุณรงค์ nuttakarn@g.swu.ac. th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.นพ. เกษม เรืองรองมรกต  อาจารยผ์ูส้อน 
พญ. ปิยกานต ์ ลิมธญัญกูล  อาจารยผ์ูส้อน 
พญ.พิชญา ประไพพานิช  อาจารยผ์ูส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วนัท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

8 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 
 เพื่อใหนิ้สิตศึกษาทฤษฎี และปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษา วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ฟ้ืนฟู ป้องกนั และ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบ าบดัในภาวะตั้งครรภแ์ละการคลอด ผูสู้งอาย ุผูป่้วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก 
มะเร็งภาวะก่อนและหลงัการตดัเตา้นม ภาวะไฟไหมน้ ้าร้อนลวก ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคตบั ไตวาย
เร้ือรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผวิหนงั โรคทางจกัษุ รวมถึงพิษภยัจากบุหร่ีและบทบาทนกั
กายภาพบ าบดักบัการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
  
วตัถุประสงค์จ าเพาะของรายวชิา 
 1. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีมีครรภก่์อนคลอด ขณะคลอดและหลงัคลอด คิด
วิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการรักษาทางกายภาพบ าบดั การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ ์ก่อนคลอด-
หลงัคลอด และวางแผนการดูแลสตรีมีครรภก่์อนคลอดและหลงัคลอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (2.2, 2.3, 
3.1, 3.3, 3.4) 
 2. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสู้งอาย ุคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการรักษาทาง
กายภาพบ าบดั การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุและวางแผนการดูแลผูสู้งอายไุดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4) 
 3. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซอ้นทางกายภาพบ าบดัท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วย
ท่ีมีภาวะไฟไหมน้ ้าร้อนลวก ผูป่้วยมะเร็ง ภาวะก่อนและหลงัการตดัเตา้นมผูป่้วยเปล่ียนถ่ายไขกระดูกผูป่้วย
ท่ีมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคเลือด ผูป่้วยทางนรีเวช และผูป่้วยทางจิตเวช ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (2.2, 2.3, 3.1) 
 4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยโรคผวิหนงั และโรคตาได ้(2.2, 2.3, 3.1) 
 5. คิดวิเคราะห์ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางกายภาพบ าบดัในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบ าบดั, การ
ป้องกนั, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่ือสารและใหค้ าแนะน าเพื่อการส่งเสริมสุขภาพไดส้อดคลอ้งกบัปัญหา
และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งน าเสนอการ
ดูแลผูป่้วยจ าลองท่ีมีภาวะต่างๆ ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 
4.3, 5.3) 
 6. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและพิษภยัจากบุหร่ี รวมทั้งบทบาทนกักายภาพบ าบดัต่อการ
เลิกบุหร่ีและการควบคุมยาสูบ รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการเลิกบุหร่ีดว้ยวิธีการ 5A ได ้(2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 
3.4, 4.2, 4.3, 5.3) 
 7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินยั ซ่ือสัตย ์(1.2) 
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2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อปรับปรุงผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาทฤษฎี และปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษา วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ฟ้ืนฟู ป้องกนั และส่งเสริม
สุขภาพทางกายภาพบ าบดัในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผูสู้งอายุ ผูป่้วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก มะเร็ง
ภาวะก่อนและหลงัการตดัเตา้นม ภาวะไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคตบั ไตวายเร้ือรัง โรค
เลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนงั โรคทางจกัษุ รวมถึงพิษภยัจากบุหร่ีและบทบาทนกักายภาพบ าบดั
กบัการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  
ทางวิชาชีพ 

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 

               

 

 

 

 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเองนอก

ช้ันเรียน 

15 ชม./ 
ภาคการศึกษา 

 
สอบบรรยาย 2 ชม. 

ตามความตอ้งการของ
นิสิตเฉพาะราย 

สัมมนา/อภิปราย  45 ชม./ภาค
การศึกษา 

10 ชม. 
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4. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการท าความ

เข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)  

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีพฒันา 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหนิ้สิตสามารถ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกบัวิทยาการท่ีศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังาน และ
ด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการ
เรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ 
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั  

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวนัิย มีความรับผดิชอบ  
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจท่ี
เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

ในวิชาชีพกายภาพบ าบดั 
5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวา่งการสอนภาคทฤษฎี 

และการสัมมนา  
2. ส่งเสริมและจดักิจกรรมใหมี้การพฒันาดา้นจิตส านึกสาธารณะโดยตระหนกัถึงหนา้ท่ี ความ

รับผดิชอบของตนเองท่ีมีต่อวิชาชีพต่อองคก์ร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 
3. ส่งเสริมและจดักิจกรรมในหลกัสูตรใหมี้การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.1  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนา้ท่ี โครงงานและท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดหลกัสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในการเรียนและการสัมมนา 
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2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

นิสิตกายภาพบ าบดัตอ้งมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวชิาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั กระบวนการวิจยัพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถบูรณา
การความรู้เพือ่ใชใ้นการดูแลสุขภาพท่ีน าไปสู่สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ดา้น
ความรู้ ดงัน้ี 

1. อธิบายสาระส าคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. อธิบายสาระส าคญัของศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานของวชิาชีพกายภาพบ าบดั  
3. มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวชิาชีพหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธีการสอน 
1. ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

คน้ควา้ การวิเคราะห์ โดยผา่นกระบวนการออนไลน์ 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัใหมี้การใชห้วัขอ้

ปัญหา กรณีศึกษาเสมือนสถานการณ์จริง 
 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา  
3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีก าหนด 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 
  นิสิตตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ คน้ควา้ และสร้างสรรคท์กัษะทางปัญญาเพื่อพฒันาไปสู่

ความเป็นนกัวิชาชีพ ดงันั้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ใหนิ้สิตคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจยั และเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดงัน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพิม่ขึน้ 
2. ไม่ประเมิน 
3. สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวชิาชีพและความรู้อ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลพัธ์ท่ีปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 6 

 

4. สามารถประยกุต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบ าบัดกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ และบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 
2. สัมมนากรณีศึกษา และการใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
3. มอบหมายงานท่ีมุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือน าเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

กายภาพบ าบดัหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ

อภิปราย 
2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีก าหนด 
            

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีพฒันา 

นิสิตตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั และมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ให้
สามารถท างานร่วมกนัได ้ตอ้งมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี และเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองในศาสตร์ของ
วิชาชีพ และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการพฒันาวิชาชีพ และสงัคม โดยก าหนดผลการเรียนรู้
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนั  
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธีการสอน 
1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใชรู้ปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลกัดนัให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อน  
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2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหท้ างานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าและผูต้าม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

3. จดัใหมี้การมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
4. จดักิจกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพ องคก์รและสงัคม 

 
4.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัผา่นส่ือออนไลน์ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสมัมนา 

  3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

สามารถศึกษา และท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษา คน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้โดยก าหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3. สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การน าเสนอท่ีเหมาะสม 
 

5.2  วิธีการสอน 
1.  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผา่น Website หอ้งสมุดและอภิปรายผลร่วมกนัผา่นส่ือ

ออนไลน ์
2.  ส่งเสริมใหนิ้สิตน าเสนอการสมัมนาโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผา่นส่ือออนไลน์ 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนั  
2.  ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใ้ช้

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.  ประเมินจากรูปแบบในการน าเสนอผลงานของนิสิต  

6 ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
6.1 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดั มีคุณสมบติัเหมาะสม 
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัท่ีสามารถใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั 
บ าบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการตามขอ้ก าหนดสภากายภาพบ าบดั 

2. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัอยา่งเป็นองคร์วม โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
ความเขา้ใจในวิชาชีพกายภาพบ าบดั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical 
reasoning) และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based) ในการปฏิบติังาน 

3. มีความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นกายภาพบ าบดัในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั และสิทธิผูป่้วย 

 
6.2   วิธีการสอน 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ความรู้
ความเขา้ใจในวิชาชีพกายภาพบ าบดั รวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในการ
ปฏิบติัทางวิชาชีพ 

2. จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นกายภาพบ าบดัในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองคร์วมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทยปั์ญหา กรณีศึกษา เพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแกไ้ข
ปัญหา ร่วมกบัการใชเ้หตุผลทางคลินิก 

4. จดักิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผูน้ าในการปฏิบติังาน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทกัษะ และพฤติกรรมในขณะปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏิบติัทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

บูรณาการ ร่วมกบัการใชเ้หตุผลทางคลินิก 
3. ประเมินจากการน าเสนอ และรายงานกรณีศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผูน้ าในการปฏิบติังาน มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

 ส าหรับนิสติคร่ึงแรก (section 1) 
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อาจารย์ 
สถานที่ / 
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1 5  พค. 63 8.30-9.30 1             Physiological Changes in pregnancy and  lactation สุกลัยา       online 

  5  พค. 63 9.30-10.30 1             Pregnancy and Labor นพ.เกษม       online 

  5  พค. 63 10.30-11.30 1             PT for Obstetric ประภาวดี       online 

 
5  พค. 63 11.30-12.30 1           PT for metabolic syndrome and DM patients สุกลัยา     online 

  8  พค. 63 13.30-14.30 1             Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics สุกลัยา       online 

  8  พค. 63 14.30-15.30 1             PT for Psychiatric Patients สายธิดา       online 

 
8  พค. 63 15.30-16.30 1             PT for Cancer and Mastectomy patients สายธิดา       online 

2 12  พค. 63 8.30-9.30 1          PT for Systemic Lupus Erythematosus patients  สุกลัยา      online 

  12  พค. 63 9.30-11.30       2    PT for women health ประภาวดี ณฐักาญจน์    online 

 12  พค. 63 11.30-12.30       1    PT for Obstetric ประภาวดี ณฐักาญจน์   online 

 13  พค. 63 13.30-16.30       3    PT for Obstetric ประภาวดี ณฐักาญจน์   online 

  15  พค. 63 13.30-16.30       3    PT for metabolic syndrome and PT for DM patients จินตนา รุจิรวรรณ    online 
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3 19  พค. 63 8.30-9.30 1        PT for Burn patiens สุกลัยา      online 

  19  พค. 63 9.30-12.30     3    PT for Geriatrics  สุกลัยา สายธิดา    online 

  22  พค. 63 13.30-16.30     3    PT in Psychiatric Patients สายธิดา สุกลัยา    online 

4 26  พค. 63 8.30-9.30 1          PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา     online 

  26  พค. 63 9.30-12.30       3    PT in Cancer and Mastectomy patients สายธิดา สุกลัยา   online 

  29  พค. 63 13.30-16.30       3    
PT for Geriatrics, PT in Psychiatric Patients, PT in Cancer 
and Mastectomy patients 

สุกลัยา สายธิดา 
  online 

5 2  มิย. 63 8.30-9.30 1             
Effects of smoking on human health and PT in smoking 
control สุกลัยา     online 

  2  มิย. 63 9.30-10.30 1             PT for HIV patients สุกลัยา     online 

  2  มิย. 63 10.30-12.30       2       PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา ประภาวดี   online 

  2  มิย. 63 13.30-15.30       2       PT for Systemic Lupus Erythematosus patients สุกลัยา สายธิดา   online 

  5  มิย. 63 13.30-16.30       3       PT in Burn patients  สุกลัยา สายธิดา   online 

6 9  มิย. 63 8.30-10.30        2    Smoking cessation and counseling (5A)  สุกลัยา ประภาวดี   online 

  9  มิย. 63 10.30-11.30 1         Common eye diseases    พญ.พิชญา     online 

 9  มิย. 63 11.30-12.30 1       Common skin diseases    พญ.ปิยกานต ์     online 

  12  มิย. 63 13.30-14.30         1  สอบบรรยายคร้ังที่ 1 (หัวข้อ 1-7)  7 ชม. สุกลัยา      online 

  12  มิย. 63 14.30-16.30           Active learning         online 

7 16  มิย. 63 8.30-10.30       2    PT for hepatic disease จินตนา รุจิรวรรณ     online 
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  16  มิย. 63 10.30-12.30       2    PT for chronic renal failure จินตนา รุจิรวรรณ     online 

  16  มิย. 63 13.30-16.30       3    PT for Haematologic disease patients  จินตนา รุจิรวรรณ     online 

  19  มิย. 63 13.30-16.30       3    PT for HIV patients  สุกลัยา       online 

8 23  มิย. 63 8.30-9.30 1            Hospice physical therapy สุกลัยา      online 

  23  มิย. 63 9.30-12.30       3      Hospice physical therapy  สุกลัยา     online 

  26  มิย. 63 13.30-15.30       2      
PT for hepatic disease, PT for chronic renal failure, PT for 
Haematologic disease patients  จินตนา รุจิรวรรณ   online 

9 30  มิย. 63 9.30-10.30           1  สอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อ 11,13,16,19,23,25-26,33) 8 ชม. สุกลัยา      online 

    รวม 
15 0 0 45 0 2 0  
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1 5  พค. 63 8.30-9.30 1             Physiological Changes in pregnancy and  lactation สุกลัยา       online 

  5  พค. 63 9.30-10.30 1             Pregnancy and Labor นพ.เกษม       online 

  5  พค. 63 10.30-11.30 1             PT for Obstetric ประภาวดี       online 

 
5  พค. 63 11.30-12.30 1           PT for metabolic syndrome and DM patients สุกลัยา     online 

  8  พค. 63 13.30-14.30 1             Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics สุกลัยา       online 

  8  พค. 63 14.30-15.30 1             PT for Psychiatric Patients สายธิดา       online 

 
8  พค. 63 15.30-16.30 1             PT for Cancer and Mastectomy patients สายธิดา       online 

2 12  พค. 63 8.30-9.30 1          PT for Systemic Lupus Erythematosus patients  สุกลัยา      online 

  12  พค. 63 9.30-12.30       3    PT for Geriatrics  สุกลัยา สายธิดา    online 

 13  พค. 63 13.30-16.30       3    PT in Psychiatric Patients สายธิดา สุกลัยา   online 

 15  พค. 63 13.30-16.30       3    PT in Cancer and Mastectomy patients สายธิดา สุกลัยา   online 

3 19  พค. 63 8.30-9.30 1          PT for Burn patiens  สุกลัยา      online 

  19  พค. 63 9.30-11.30       2    PT for women health ประภาวดี ณฐักาญจน์    online 

 19  พค. 63 11.30-12.30       1    PT for Obstetric ประภาวดี ณฐักาญจน์   online 

  22  พค. 63 13.30-16.30       3    PT for Obstetric ประภาวดี ณฐักาญจน์    online 

4 26  พค. 63 8.30-9.30 1          PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา     online 
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  26  พค. 63 9.30-12.30       3    PT for metabolic syndrome and PT for DM patients จินตนา รุจิรวรรณ   online 

  29  พค. 63 13.30-15.30       2    PT for women health, PT for Obstetric ประภาวดี ณฐักาญจน์   online 

 29  พค. 63 15.30-16.30       1    PT for metabolic syndrome and PT for DM patients จินตนา รุจิรวรรณ   online 

5 2  มิย. 63 8.30-9.30 1            
Effects of smoking on human health and PT in smoking 
control สุกลัยา     online 

  2  มิย. 63 9.30-12.30       3      PT for Haematologic disease patients  จินตนา รุจิรวรรณ   online 

  2  มิย. 63 13.30-15.30       2      PT for hepatic disease จินตนา รุจิรวรรณ   online 

  5  มิย. 63 13.30-15.30       2     PT for chronic renal failure จินตนา รุจิรวรรณ   online 

  5  มิย. 63 15.30-16.30 1            PT for HIV patients สุกลัยา     online 

6 9  มิย. 63 8.30-10.30               Active learning       online 

  9  มิย. 63 10.30-11.30 1             Common eye diseases    พญ.พิชญา     online 

  9  มิย. 63 11.30-12.30 1             Common skin diseases    พญ.ปิยกานต ์      online 

  12  มิย. 63 13.30-14.30           1   สอบบรรยายคร้ังที่ 1 (หัวข้อ 1-7)  7 ชม. สุกลัยา       online 

  12  มิย. 63 14.30-16.30       2       Smoking cessation and counseling (5A)  สุกลัยา ประภาวดี     online 

7 16  มิย. 63 8.30-10.30       2    PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา ประภาวดี     online 

  16  มิย. 63 10.30-12.30       2    PT for Systemic Lupus Erythematosus patients สุกลัยา สายธิดา     online 

  16  มิย. 63 13.30-16.30       3    PT in Burn patients  สุกลัยา สายธิดา     online 

  19  มิย. 63 13.30-16.30       3    PT for HIV patients (VDO) สุกลัยา       online 

8 23  มิย. 63 8.30-9.30 1            Hospice physical therapy สุกลัยา      online 
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  23  มิย. 63 9.30-12.30       3      Hospice physical therapy (VDO) สุกลัยา     online 

  26  มิย. 63 13.30-14.30       1      
PT for Systemic Lupus Erythematosus patients, PT in Burn 
patients  สุกลัยา สายธิดา   online 

 26  มิย. 63 14.30-15.30       1    
PT for Bone Marrow Transplantation patients, Smoking 
cessation and counseling (5A)  สุกลัยา ประภาวดี    

9 30  มิย. 63 9.30-10.30           1  สอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อ 11,13,17,21,25,27-28,35) 8 ชม. สุกลัยา      online 

    รวม 
15 0 0 45 0 2 0  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

1 คุณธรรมจริยธรรม 
1.2 

(1.1, 1.3, 1.4) 

- ความมีระเบียบวินยัในการเขา้
เรียน 
- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

5 % 

2 
 

ความรู้ 
2.2, 2.3 

(2.1) 

- ประเมินการสอบทฤษฏี 
- การสัมมนากรณีศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 5 และ 9 50 % 

3 
 

ทกัษะทางปัญญา 
3.1, 3.3, 3.4 

 

- ประเมินการสมัมนา
กรณีศึกษา 
- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อน 

สัปดาห์ท่ี 2-8 35 % 

4 
 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.2, 4.3  
(4.1, 4.4) 

- ประเมินการสมัมนา
กรณีศึกษา 
-สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อน 

สัปดาห์ท่ี 2-8 5 % 

5 
 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.3 

(5.2) 

- ประเมินการสมัมนา
กรณีศึกษา 
- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อน 

สัปดาห์ท่ี 2-8 5 % 

6 การปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

- สังเกตพฤติกรรมขณะสัมมนา
กรณีศึกษา 

- - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   
การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบขอ้เขียน  50% 
หวัขอ้ 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 หวัขอ้ละ 3.33% 

2. การสัมมนา      50% 
PT for Obstetric & PT for women health, PT for DM patients, PT for Geriatrics,  
PT for Psychiatric & CA and mastectomy (25%),  
PT for SLE & PT for BMT, PT for Burn & Smoking control and counseling,  
Hepatic disease & Chronic renal failure & Hematologic diseases (25%) 

รวม        100% 
 

• เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ นิสิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 และตอ้งไดค้ะแนนการสัมมนาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 โดยอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูป้ระเมิน 
คะแนนรวมของนิสิตตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถือวา่สอบผา่น มีระดบัคะแนนเป็นดงัน้ี 

 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 
80.0-100 A 
75.0-79.9 B+ 
70.0-74.9 B 
65.0-69.9 C+ 
55.0-64.9 C 
50.0-59.9 D+ 
45.0-49.9 D 

< 45 E 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. Avers D, Wong RA., Eds. Guccione’s geriatric physical therapy. 4th ed. St. Louis: Elsevier, 2020: 
400-24. 

2. Frontera WR,  ed. Delisa’s physical medicine & rehabilitation: principle and practice. 5th ed. 
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

3. Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, eds. Physical medicine and rehabilitation : the 
complete approach. Malden : Blackwell Science, 2000. 

4. O’Sullivan SB, Schmitz TJ, eds. Physical rehabilitation. 5th ed. Philadelphia : F.A. Davis, 2007. 
5. Cameron MH, Monroe LG, eds. Physical rehabilitation : evidence-based examination, evaluation, and 

intervention. St Louis : Saunders Elsevier, 2007. 
6. Braddom RL, ed. Physical medicine & rehabilitation. 4th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2011. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-   การสังเกตการสอนของผูส้อน โดยทีมผูร่้วมสอน 
-     ผลสมัฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้
-     การประเมินโดยนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวชิา 

การด าเนินการปรับปรุง ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวชิา/คณะ 

ไม่มี 
จากสถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19 จึงจดัการเรียนการ
สอนออนไลน ์ 

ไม่มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
- การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการสอบ/สมัมนา และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นของรายวิชาโดยอาจารย์
ผูส้อน ผูร่้วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
- น าขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธีการสัมมนาและการ

คน้ควา้ดว้ยตนเองโดยผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยัปรับ
วิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


