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รายละเอียดของรายวิชา กภ 624 ภาพถายทางการแพทยในการฟนฟูสมรรถภาพ 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 624 ภาพถายทางการแพทยในการฟนฟูสมรรถภาพ 
PTX624  Medical Imaging in Rehabilitation 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาเลือก (กลุมการตัดสินใจทางคลินิก)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

 สังกัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@g.swu.ac.th             อาจารยผูสอน 

 สังกัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล prapawad@g.swu.ac.th      อาจารยผูสอน 

 สังกัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Professor Lynn McKinnis 

 
 อาจารยผูสอน 

 สังกัด University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1-2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

ระบบ moodle และหองเรียน 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย
หมอมหลวงปน มาลากุลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
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1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

1. อธิบายหลักการในการบันทึกภาพถายทางการแพทยดวยวิธีและเทคโนโลยีแบบตางๆ เชน 
radiograph, CT, MRI, diagnostic ultrasound, V/Q scan, vascular imaging  (2.2, 3.2) 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของภาพถายทางการแพทยท่ีไดจากดวยวิธีและเทคโนโลยีแบบตางๆ 
(2.2, 3.2) 

3. อธิบายลักษณะของภาพถายทางการแพทยของรางกายสวนตางๆ เชน กระดูกสันหลัง กระดูก
ซ่ีโครง กระดูกเชิงกราน ท่ีแสดงถึงภาวะตอไปนี้ (2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 
3.1 กระดูกหักในผูใหญและเด็ก 
3.2 กระดูกและกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ 
3.3 การเสื่อมจากการใชงาน 
3.4 ความผิดปกติของพัฒนาการกระดูก 

4. บูรณาการผลการอานท่ีไดจากภาพถายทางการแพทยกับอาการและอาการแสดงเพ่ือนําไปสู
การวางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด (1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

5. ประยุกตใช clinical decision rule ในการสงผูปวยตอเพ่ือดําเนินการถายภาพทางการแพทย 
(1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เปนรายวิชาใหม เปดสอนเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2564 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 การแปลผลภาพถายทางการแพทยของระบบตาง ๆ โดยเฉพาะทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ การ
ประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผูปวย การประยุกตใชในการฟนฟูรวมกับบุคลากรทางการแพทย  

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

33 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความตองการของ

นิสิตเฉพาะราย 
สัมมนา 12 ชม./ภาค

การศึกษา 
 6 ชม./ภาคการศึกษา 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
 

ดานที่ ๑ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานที่ ๒ ความรู 
ดานที่ ๓ ทักษะทาง

ปญญา 

ดานที่ ๔ ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานที่ ๕ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กภ ๖๒๖ เภสัชวิทยาสําหรับการฟนฟู                   
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4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา โดยจัด
เวลาใหคําปรึกษาตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1 ช้ีใหเห็นขอท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม 
1.2 สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ  
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง 

วิธีการสอน 

การสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย และกระตุนให

ผูเรียนนําไปใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากการอภิปรายกรณีศึกษา 

2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1 สรางองคความรูหรือนวัตกรรมอันกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีสําคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือตอ

สังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

2.3 มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการสอน 

จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนท่ีมีความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวางในระดับนานาชาติ ผานรูปแบบ

การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย การเรียนรูโดยการสัมมนา และการอภิปราย  

วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี และการแสดงความคิดเห็น 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1 สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสรางองค
ความรูใหม 
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3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 
3.3 สามารถปรับปรุง หรือสรางแนวปฏิบัติในวิชาชีพใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการสอน 

1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญ  

2.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 

3.  มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ  

วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนําเสนอผลงาน     

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1 แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําท่ีดีทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.2 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
4.3 รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
วิธีการสอน 

จัดประสบการณเรียนรูท่ีมีการมอบหมายงานรายเดี่ยวและรายกลุมเพ่ือใหเสนอแนวทาง การวางแผน 
วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 

3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.1 คนควาในประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอวิธีแกไขไดตรงประเด็นโดยใช
วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
5.2 ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการส่ือสารตอกลุมบุคคล

ตางๆ 
5.3 นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ 
5.4 นําเสนอผลงานวิชาการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
5.5 มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการสอน 
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  1.  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบตางๆ  
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชสื่อสารสนเทศ 

วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
เวลาเรียน วันศุกร เวลา 13.00-17.00 น. 

คร
ั้งท

ี่ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบตั

 ิ

สัม
มน

า 

หัวขอ อาจารยพิเศษ อาจารย 

หอ
งเ

รีย
น 

1 
2   

General principles of musculoskeletal 
imaging 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

 
2   

Radiologic evaluation: search pattern 
and diagnosis/ Radiologic evaluation of 
fracture 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

2 
3   

Computed tomography/ Magnetic 
resonance imaging/ Diagnostic 
ultrasound 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

3 
  3 Seminar 1  ผศ.กานดา 601 

4 
2   

Radiologic evaluation of the cervical 
spine 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

 
1   Radiologic evaluation of the TMJ Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

5 
2   

Radiologic evaluation of the thoracic 
spine 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

 
2   

The chest radiograph and 
cardiopulmonary imaging 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

6 
  3 Seminar 2  

ผศ.กานดา 
 

601 

 
   Midterm Exam  

รศ.รัมภา 
 

601 

7 
2   

Radiologic evaluation of the lumbar 
spine 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

8 
3   Radiologic evaluation of pelvic and hip Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

9 
2   Radiologic evaluation of the knee Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

10 
2   Radiologic evaluation of ankle and foot Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 
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11 
  3 Seminar 3  อ.ประภาวดี 601 

12 
2   

Radiologic evaluation of the shoulder 
Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

 
2   Radiologic evaluation of the elbow Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

13 
3   

Radiologic evaluation of the hand and 
wrist 

Prof. McKinnis 
รศ.รัมภา 

 
601 

14 
2   

Advance cardiovascular and 
pulmonary imaging Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

 
1   Neuroimaging Prof. McKinnis 

รศ.รัมภา 
 

601 

15 
  3 Seminar 4: summary  

รศ.รัมภา 
 

601 

 
   Final exam  

รศ.รัมภา 
 

601 
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หมายเหตุ สื่อการสอน ไดแก ระบบการเรยีนรู moodle เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร  

• คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอผานการสมัมนา

หรือการใหคําปรึกษารายบุคคล 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน 

1 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 
การสัมมนา การมีสวนรวม สัปดาหท่ี 7 และสัปดาหท่ี 

15 
5 % 

1, 2 
ความรู 

2.2  

การสัมมนา การมีสวนรวม 
การสอบบรรยาย 

สัปดาหท่ี 7 และสัปดาหท่ี 
15 

40% 

1, 2 
ทักษะทางปญญา 

3.2  

การสัมมนา การมีสวนรวม 
การสอบบรรยาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

40% 

2 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1, 4.2 

 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

การเขาเรียนตรงเวลา 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

5 % 

1, 2 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2, 5.3  

 
การสัมมนา ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 
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• รายละเอียดการประเมิน  

 กิจกรรมท่ี 1. การบรรยาย  85% 

 สอบบรรยายครั้งท่ี 1  50% 

 สอบบรรยายครั้งท่ี 2  35% 

กิจกรรมท่ี 2. สัมมนา                10%  

           การนําเสนอผูปวยกรณีศึกษา.      10%  

 กิจกรรมท่ี 3 ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 5% 

 

• เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 

ระดับคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45.0-49.9 D 

< 45 E 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
McKinnis, LN: Fundamentals of Musculoskeletal Imaging, ed. 4. F.A.Davis, Philadelphia, 

2005.  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนาและอภิปราย  
-  สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  
-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเปาประสงคท่ีตั้งไว 

3. การปรับปรุงการสอน  
-  เปดใหมครั้งแรก 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 
 



มคอ. 3 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  การทวนสอบโดยคณาจารยผูรวมสอนและนิสิต  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุนตอไป  

-  นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ 
     พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง 
-    ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรอืตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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