มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 624 ภาพถายทางการแพทยในการฟนฟูสมรรถภาพ
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
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
อาจารยผสู อน
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 / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1-2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
ระบบ moodle และหองเรียน 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย
หมอมหลวงปน มาลากุลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 1
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1. วัตถุประสงคของรายวิชา
1. อธิบ ายหลั กการในการบัน ทึ กภาพถ ายทางการแพทยดวยวิธีและเทคโนโลยีแบบต างๆ เช น
radiograph, CT, MRI, diagnostic ultrasound, V/Q scan, vascular imaging (2.2, 3.2)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของภาพถายทางการแพทยที่ไดจากดวยวิธีและเทคโนโลยีแบบตางๆ
(2.2, 3.2)
3. อธิบายลักษณะของภาพถายทางการแพทยของรางกายสวนตางๆ เชน กระดูกสันหลัง กระดูก
ซี่โครง กระดูกเชิงกราน ที่แสดงถึงภาวะตอไปนี้ (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. บูรณาการผลการอานที่ไดจากภาพถายทางการแพทยกับอาการและอาการแสดงเพื่อนําไปสู
การวางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด (1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3)
5. ประยุกตใช clinical decision rule ในการสงผูปวยตอเพื่อดําเนินการถายภาพทางการแพทย
(1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาใหม เปดสอนเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2564
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การแปลผลภาพถายทางการแพทยของระบบตาง ๆ โดยเฉพาะทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ การ
ประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผูปวย การประยุกตใชในการฟนฟูรวมกับบุคลากรทางการแพทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

33 ชม./ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย

สัมมนา 12 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง
6 ชม./ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กภ ๖๒๖ เภสัชวิทยาสําหรับการฟนฟู

ดานที่ ๑ คุณธรรม
จริยธรรม
1


2

3


ดานที่ ๒ ความรู
1

2


คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

ดานที่ ๓ ทักษะทาง
ปญญา
1

2


3

ดานที่ ๔ ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

 

ดานที่ ๕ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2


3


4
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา โดยจัด
เวลาใหคําปรึกษาตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1 ชี้ใหเห็นขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม
1.2 สามารถประมวลปญหา และจัดการป ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับ ซอนรวมทั้งป ญหาเชิ ง
วิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง
วิธีการสอน
การสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย และกระตุนให
ผูเรียนนําไปใชในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการอภิปรายกรณีศึกษา
2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ
2.1 สรางองคความรูหรือนวัตกรรมอันกอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือตอ
สังคม
2.2 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอื่นไดอยางเหมาะสม
2.3 มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนที่มีความรูอยางลึกซึ้งและกวางขวางในระดับนานาชาติ ผานรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การเรียนรูโดยการสัมมนา และการอภิปราย
วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี และการแสดงความคิดเห็น
3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1 สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยขั้นสูงเพื่อสรางองค
ความรูใหม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
3.3 สามารถปรับ ปรุง หรือสร างแนวปฏิ บั ติ ในวิช าชีพ ใหส อดคลองกั บ สถานการณ และบริบ ททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
วิธีการสอน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญ
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
3. มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ
วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1 แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
4.3 ร ว มรั บ ผิ ด ชอบ บริ ห ารจั ด การเวลาในการดํ า เนิ น งานของตนเองและกลุ ม ให สั ม ฤทธิ์ ผ ลอย า งมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
จัดประสบการณเรียนรูที่มีการมอบหมายงานรายเดี่ยวและรายกลุมเพื่อใหเสนอแนวทาง การวางแผน
วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.1 คนควาในประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอวิธีแกไขไดตรงประเด็นโดยใช
วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
5.2 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคล
ตางๆ
5.3 นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ
5.4 นําเสนอผลงานวิชาการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการในระดับนานาชาติ
5.5 มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
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1. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบตางๆ
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชสื่อสารสนเทศ
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3

3
4

5

อาจารยพิเศษ

General principles of musculoskeletal
imaging

Prof. McKinnis

Radiologic evaluation: search pattern
and diagnosis/ Radiologic evaluation of
fracture
Computed tomography/ Magnetic
resonance imaging/ Diagnostic
ultrasound

2
2

หัวขอ

3

Prof. McKinnis
Prof. McKinnis

Radiologic evaluation of the cervical
spine

Prof. McKinnis

1

Radiologic evaluation of the TMJ

Prof. McKinnis

2

Radiologic evaluation of the thoracic
spine

Prof. McKinnis

2

The chest radiograph and
cardiopulmonary imaging

Prof. McKinnis

3

8
9
10

รศ.รัมภา

รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา

รศ.รัมภา

2

Radiologic evaluation of the lumbar
spine

Prof. McKinnis

3

Radiologic evaluation of pelvic and hip

Prof. McKinnis

2

Radiologic evaluation of the knee

Prof. McKinnis

2

Radiologic evaluation of ankle and foot

Prof. McKinnis
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รศ.รัมภา

ผศ.กานดา

Seminar 2

Midterm Exam
7

รศ.รัมภา

ผศ.กานดา

Seminar 1

2

6

อาจารย

รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา

หองเรียน

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
เวลาเรียน วันศุกร เวลา 13.00-17.00 น.

601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601

หนา 5

11
12

13
14

3

หัวขอ

Prof. McKinnis

2

Radiologic evaluation of the elbow

Prof. McKinnis

3

Radiologic evaluation of the hand and
wrist

Prof. McKinnis

2

Advance cardiovascular and
pulmonary imaging

Prof. McKinnis

1

Neuroimaging

Prof. McKinnis

15
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Seminar 4: summary

รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา

Final exam
33

อาจารย
อ.ประภาวดี

Seminar 3
Radiologic evaluation of the shoulder

2

อาจารยพิเศษ

หองเรียน

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

601
601
601
601
601
601
601
601

12

หมายเหตุ สื่อการสอน ไดแก ระบบการเรียนรู moodle เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร
• คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอผานการสัมมนา
หรือการใหคําปรึกษารายบุคคล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1

คุณธรรมจริยธรรม
1.1

การสัมมนา การมีสวนรวม

สัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่
15

1, 2

ความรู
2.2

1, 2

ทักษะทางปญญา
3.2

2

1, 2

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1, 4.2
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2, 5.3

การสัมมนา การมีสวนรวม
การสอบบรรยาย
การสัมมนา การมีสวนรวม
การสอบบรรยาย
การสงงานตามทีม่ อบหมาย
การเขาเรียนตรงเวลา
การสัมมนา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่
15

สัดสวนของการ
ประเมิน
5%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หนา 6
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• รายละเอียดการประเมิน
กิจกรรมที่ 1. การบรรยาย
85%
สอบบรรยายครั้งที่ 1
50%
สอบบรรยายครั้งที่ 2
35%
กิจกรรมที่ 2. สัมมนา
10%
การนําเสนอผูปวยกรณีศึกษา. 10%
กิจกรรมที่ 3 ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 5%
• เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ
ระดับคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ ดังนี้
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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
McKinnis, LN: Fundamentals of Musculoskeletal Imaging, ed. 4. F.A.Davis, Philadelphia,
2005.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนาและอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว
3. การปรับปรุงการสอน
- เปดใหมครั้งแรก
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบโดยคณาจารยผูรวมสอนและนิสิต
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา
การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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