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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 342 กายภาพบาํบดัในผูป่้วยเด็ก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ342 กายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ 

PX342 Physical Therapy in Pediatrics 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-3-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบประสาท 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

ผศ.ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.นิธนิันท ์ ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์ suwatj@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ รุจิรวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

รศ.พญ.บานช่ืน  เบญจสวุรรณเทพ     คณะแพทยศาสตร์ มศว  อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า       คณะแพทยศาสตร์ มศว  อาจารย์ผู้สอน   

ผศ.พญ.กรรณกิาร์ วงศ์ภาวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว  อาจารย์ผู้สอน 

นายแพทย์ภานุรุจ ลือวิเศษไพบูลย์ โรงพยาบาลสมิติเวช อาจารย์ผู้สอน 

แพทย์หญิงศิโรรัตน์  สวุรรณโชติ สถาบันสขุภาพเดก็ฯ อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3  
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6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

7 เมษายน 2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการ

แสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบาํบัดของโรค และภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วย

เดก็ ฝึกการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นาํเสนอข้อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ

การฟ้ืนฟูด้วยวิธทีางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายทฤษฎีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว และระบุลําดับพัฒนาการและการ

เจริญเติบโตของทารกได้ 2.2 

2. สามารถบอกคาํจาํกัดความของการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เกี่ยวกับโรคหรือ

ภาวะที่พบบ่อยในเดก็และทารกได้ 2.3 

3. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในเดก็และทารก
ได้ 2.3 

4. สามารถตรวจประเมินร่างกายและรายงานผลการตรวจร่างกายทางกายภาพบาํบัดในเดก็และ
ทารก โดยใช้ความรู้ด้านทฤษฎีพัฒนาการด้านการเคลื่ อนไหว หลักการประเมินทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอดได้ 3.3 

5. สามารถสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและภาวะแทรกซ้อน ในเดก็และทารกที่มีโรคหรือภาวะทาง

ระบบประสาท ความบกพร่องทางด้านการเคล่ือนไหวและสติปัญญา และในภาวะทางระบบ

หัวใจและปอดได้ถูกต้อง 3.3 4.2 

6. สามารถวางแผนการรักษาและปฏบิัติการรักษาทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็และทารกได้ 3.3 

3.4 

7. สามารถสื่อสารและนาํเสนอความรู้ทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ ทั้งในรูปแบบการพูด การ

เขียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 5.3 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสรุปผลการดําเนินงานของรายวิชามคอ.5 จากข้อเสนอแนะของนิสิตและ

อาจารย์ผู้สอนปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และ

อาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบาํบดัของโรค และภาวะผดิปกตทิี่พบบ่อย

ในผู้ป่วยเดก็ ฝึกการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นาํเสนอข้อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกนัและการฟ้ืนฟูด้วยวิธทีางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 27 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนาเสริม 3 ชม./

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการ 

เฉพาะราย 

ปฏบิัต ิ35 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนาเสริม 10 ชม./

ภาคการศึกษา 

30 ชม./ภาคการศึกษา 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิตัิ  

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 

       

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

-  อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด                    

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้   

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด 
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2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด 
5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ 

1.2 วิธีการสอน  

1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบิัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผดิชอบของตนเองที่มีต่อสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหัวข้อการสอนให้ผู้เรียนมีการคาํนึงถึงถึงประเดน็ปัญหาจริยธรรม
ในการปฏบิัติงานในวิชาชีพ   

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติในช้ันเรียน  

2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง 
4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2 วิธีการสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรู้รายวิชากายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏบิัติ การสมัมนาจากหัวข้อปัญหาและกรณศีึกษา 

การอภิปราย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดการเรียนรู้

ในช้ันเรียน ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ และแหล่งฝึก 
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2.3  วิธีการประเมินผล 

1. การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ  
2. ประเมินผลจากการสมัมนา และปฏบิัติการในช้ันเรียน 

3. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบําบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และ

บริบททางสุขภาพที่เปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดสัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ นาํเสนอความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการฝึกปฏบิัติทางคลินิกในรายวิชา 
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ   
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้  

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้ร่วมงาน โดยใช้

รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน อนัจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกจิกรรมกลุ่มปฏบิัติและสมัมนาที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี กล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3. มีการมอบหมายงานเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมและการสมัมนา โดย
อาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสม 
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5.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะการ

สื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพกบัผู้รับบริการ 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย การสมัมนาในรายวิชา โดยให้นิสติได้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏบิัติ และในงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินจากรายงานผู้ป่วย 

6.  ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1  ผลการเรียนรูท้กัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้  

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บําบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามข้อกําหนดสภา

กายภาพบาํบัด 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้

เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ

ปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

6.2  วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ มี

ความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

2. ฝึกการเขียนรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพ

โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการตรวจ
ร่างกาย วางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก  
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4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สทิธผู้ิป่วย และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการ

สขุภาพ 

6.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะ พฤติกรรมในขณะปฏบิัติ และการมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสขุภาพ 

2. ประเมินจากรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
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ผู้สอน 

สถานที่ / 

ห้องเรียน 

สื่อการ 

สอน 
อาจารย์

พิเศษ 

ผู้สอน 

หลัก 
ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน 

1 จ 17 พค 64 8.00-10.00 2        77 1 77 1 Normal development  พีรยา      online 
สื่อโสต, 
คอมพิวเ

ตอร์, 
เอกสาร

การสอน, 
ตุ๊กตา, 
อุปกรณ์

ฝึกเด็ก, 
Wedge 
shape, 
Roller, 
Therap
eutic 
ball, 

Bench, 
เตียงสูง, 
เตียงเตี้ย, 
เตียงปรับ

ระดับ 

10.00-12.00  2       77 5 15  Lab: VDO normal and abnormal development  พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ  online 
2 พ 19 พค 64 13.00-15.00 2        77 1 77 2 Primitive reflex and postural reaction  วีรยา      online 
3 จ 24 พค 64 8.00-10.00 2        77 1 77 3 PT management in children with cerebral palsy  พีรยา      online 

10.00-12.00 2        77 1 77 4 Handling, developmental facilitation and ADL training  วีรยา      online 
4 จ 31 พค 64 8.00-10.00 2        77 1 77 5 Concepts of NDT   วีรยา      online 

10.00-12.00 2        77 1 77 6 PT in pediatric: cardiovascular and pulmonary disease  รุจิรวรรณ      online 
5 พ 2 มิย 64 13.00-15.00 2        77 1 77 7 PT management for pediatric in orthopedic & other 

neurological conditions 
 วันวิสาข ์      online 

15.00-16.00 1        77 1 77 8 PT management for children with autism, intellectual disability, 
and other developmental disorder 

 ยุภาภรณ์      online 

6 อ 8 มิย 64 8.00-10.00 2        77 1 77 9 Cardiac disease and medical management in neonate and 
children 

อ.นพ. 
ภานุรุจ 

      online 

10.00-12.00 2        77 1 77 10 Cerebral palsy, medical and surgical management  อ.พญ.
ศิโรรัตน์ 

      online 

7 พ 9 มิย 64 13.00-14.00 1        77 1 77 11 Assessment and development in pediatric รศ.พญ.
บานชื่น 

      online 

14.00-15.00 1        77 1 77 12 Common disease in newborn ผศ.พญ.
กรรณิการ์ 

      online 
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15.00-17.00 2        77 1 77 13 Pulmonary disease and medical management in neonate and 
children 

ผศ.นพ. 
สรวุฒิ 

      online 

8 จ 14 มิย 64 8.00-12.00  4       77 6 13 14 Movement analysis in pediatric  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online 

9 พ 16 มิย 64 13.00-15.00  2       77 6 13  Lab: Primitive reflex and postural reaction  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online  
15.00-17.00  2       77 6 13  Lab: Classification of cerebral palsy   พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online  

10 จ 21 มิย 64 8.00-10.00 2        77 1 77 15 PT assessment in pediatric   พีรยา      online  
10.00-12.00  2      1 77 5 15  Lab: PT assessment in pediatric  พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ  online  

11 พ 23 มิย 64 13.00-16.00 1 2      1 77 5 15  การใช้แบบประเมินมาตรฐานในเด็ก  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์  online  
12 จ 28 มิย 64 8.00-10.00      2  2 77 1 77 Lecture examination I (หัวข้อ 1-5)  พีรยา      online  
  10.00-12.00    2    2 77 2 39  Seminar: PT management for children with autism, intellectual 

disability, and other developmental disorder 
 ยุภาภรณ์ พีรยา     online  

13 พ 30 มิย 64 13.00-14.00 1        77 1 77 16 Play of children, team approach for pediatric patient and 
Sensory integration 

 นิธินันท ์      online  

  14.00-16.00    2    2 77 2 39  Seminar: Play of children, team approach for pediatric patient 
and Sensory integration 

 นิธินันท์ ยุภาภรณ์     online  

14 จ 5 กค 64 8.00-9.00      1  2 77 1 77 Lecture examination II (หวัข้อ 9-13)  พีรยา      online  
9.00-10.00   1     2 77 2 39  Seminar: PT in special school  ยุภาภรณ์ วีรยา     online  
10.00-12.00    2    2 77 2 39  Seminar: Aid and assistive devices  นิธินันท์ ยุภาภรณ์     online  

  13.00-15.00   2     3 77 2 39  Seminar: PT management for pediatric in orthopedic & other 
neurological condition 

 วันวิสาข์ พีรยา     online  

15 จ 9 สค 64 8.00-10.00     2   2 77 6 13 Primitive reflex & postural reaction (ประเมินในชั้นเรียน)  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ ธีรวัฒน์ 308, 220  
16 พ 11 สค 64 13.00-17.00  4       77 6 13  Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular and pulmonary 

disease 
 รุจิรวรรณ 

กนกวรรณ 
ทองโชติ 

ประภาวดี จินตนา สุวัฒน์ สุกัลยา 220, 221 
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ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน 

17 จ 16 สค 64 8.00-10.00  2       77 6 13  Lab: Handling, developmental facilitation and ADL training  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ 308, 220  
10.00-12.00  2       77 6 13  Lab: Concepts of NDT  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ 308, 220  

18 จ 23 สค 63 8.00-10.00  2       77 6 13  Lab: Concepts of NDT (cont)  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ ธีรวัฒน์ 308, 220  
  10.00-12.00  2       77 6 13  Lab: การใช้อุปกรณ์ในการรักษา  วีรยา พีรยา วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ ธีรวัฒน์ 308, 220  

19 จ 30 สค 64 8.00-11.00  3      2 77 5 15  Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy (PBL1)  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์  308, 220  
20 พ 1 กย 64 13.00-17.00     4   2 77 6 13 PT management in pediatric: cardiopulmonary patient  

(ประเมินในชั้นเรียน) 
 

กนกวรรณ 
ทองโชติ 

รุจิรวรรณ ประภาวดี จินตนา สุวัฒน์ สุกัลยา 220, 221 
 

21 จ 6 กย 64 8.00-12.00    4    2 77 5 15  PBL: Physical therapy in pediatrics (integrated practice)  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์  308, 220  
22 พ 8 กย 64 13.00-15.00      2  3 77 2 39 Lecture examination III (หัวข้อ 6-8 และ 14-16)  พีรยา วันวิสาข ์     301, 302  
23 จ 13 กย 64 8.00-12.00       4 2 77 5 15 PT management in pediatric: neurological patient  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์  308, 220  

13.00-16.00            PT management in pediatric: neurological patient (reserved)        308  
รวมชั่วโมงเรียน - สอน 27 29 3 10 6 5 4 30    84          

 

หมายเหตุ  

1) สดัส่วนจาํนวนอาจารย์ ต่อนิสติในชั่วโมงปฏบิัติการทางวิชาชีพ ไม่เกนิ 1:14 คน ยกเว้นหัวข้อปฏบิัติการที่ศึกษาจากวิดีโอผู้ป่วย และ case study 

2) ปฏิบัติการในหัวข้อต่อไปนี้ ศึกษาจากวิดีโอผู้ป่วย และ case study: VDO normal and abnormal development, Classification of cerebral palsy, Movement analysis in pediatric, 

PT assessment in pediatric, การใช้แบบประเมินมาตรฐานในเดก็ และ Assessment and treatment of cerebral palsy (PBL1) 

3) คณาจารย์ให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะภายหลังการฝึกปฏบิัตใินชั้นเรียนและการสมัมนา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วน

การ

ประเมิน 

2, 3 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1-1.5) 

สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ

แสดงออกในช้ันเรียน 

การเข้าเรียนตรงเวลา ความ

รับผดิชอบในหน้าที่ และส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

- 

1-3 ความรู้ 

2.2,2.3 

- การสอบทฤษฏ ี

- ปฏบิัติการในช้ันเรียน 

- การสอบปฏบิตั ิ

- การสมัมนากรณศีึกษา 

สปัดาห์ที่ 

14, 15-18,  

20-23 

45% 

2, 3 ทกัษะทางปัญญา 

3.3,3.4,(3.1) 

- การสอบปฏบิตั ิ

- ปฏบิัติการในช้ันเรียน 

- ปฏบิัติการทางคลินิกในรายวิชา 

- การคิด วิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

- การสมัมนากรณศีึกษา 

สปัดาห์ที่ 

14, 15-18,  

20-23 

35% 

3 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

4.2,(4.1,4.4) 

- พฤติกรรมและการแสดงออก

ของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม

และการสมัมนา 

- การคิดและวิเคราะห์ปัญหาผ่าน

ทางรายงานผู้ป่วย 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

สปัดาห์ที่ 

14-15, 

17-19, 21 

10% 

2, 3 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

- การนาํเสนอ การอภิปราย การ

สมัมนาในรายวิชา 

- รายงานผู้ป่วย 

- การสื่อสารขณะฝึกปฏบิัติการ 

และสอบภาคปฏบิัต ิ

สปัดาห์ที่ 

14-15, 

17-21, 23 

10% 

3 การปฏบิัติทางวิชาชีพ 

(6.1-6.4) 

- สงัเกตทกัษะ และพฤติกรรม

ในขณะปฏบิตัทิางวิชาชีพใน

หน่วยบริการสขุภาพ 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

สปัดาห์ที่ 

15, 18 

- 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผลการเรียน  

กิจกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี         48% 

1.1 คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-5      20% 

1.2 คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 9-13      12% 

1.3 คร้ังที่ 3 หัวข้อที่ 6-8, 15-16     16% 

กิจกรรมที่ 2 การสอบปฏิบติั        32% 

2.1 คร้ังที่ 1 Primitive reflexes and postural reaction   3% 

2.2 คร้ังที่ 2 PT management in pediatric: cardiopulmonary patient 10% 

2.3 คร้ังที่ 3 Movement analysis in pediatric (VDO)   4% 

2.4 คร้ังที่ 4 PT management in pediatric: neurological patient  15% 

กิจกรรมที่ 3 ช้ินงานจากปฏิบติัการในชั้นเรียนและการสมัมนา    20% 

3.1 ช้ินงานจากหัวข้อการใช้แบบประเมินมาตรฐานในเดก็   3% 

3.2 Physical therapy in pediatrics (integrated practice) คร้ังที่ 1  4% 

3.3 Physical therapy in pediatrics (integrated practice) คร้ังที่ 2  5% 

3.4 PT management for children with autism,     2% 

intellectual disability, and other developmental disorder 

3.5 Aid and assistive devices      2% 

3.6 PT in special school      2% 

3.7 PT management for pediatric in orthopedic    2% 

and other neurological condition 

รวม 100% 

เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ  

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และภาคทฤษฏีไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 50 โดยคะแนนรวมของนิสติตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

3. นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

4. ในกรณทีี่คะแนนไม่ถงึเกณฑใ์นส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ถอืว่าไม่ผ่านรายวิชานี้  

5. นิสติต้องสอบผ่านวิชานี้  จึงจะมีสทิธิ์ฝึกปฏบิัติงานในวิชาคลินิกกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็  

6. เกณฑร์ะดับข้ันคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80 79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-55 54.9-50 49.9-45 44.9-0 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตําราและเอกสารหลกั 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
-   ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว่างการสมัมนา และอภิปราย 

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจาก 

การประเมินรายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 

พิจารณาปรับรูปแบบการสมัมนา

ใหม่เพ่ือให้นสิติได้ฟังความ

คิดเหน็หรือข้อเสนอเเนะจาก

อาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมกนั 

- จัดสมัมนาในรูปแบบออนไลน์
โดยไม่แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือให้

นิสติได้ฟังข้อเสนอเเนะจาก

อาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมกนั

ทั้งหมด 

- บันทกึ VDO การสมัมนาและ 

upload ลงใน moodle เพ่ือให้

นิสติสามารถทบทวนบทเรียน

ย้อนหลังได้ 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
-   การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/ปฏบิัติ/สัมมนา/รายงาน และการให้คะแนนพฤติกรรม

ในช้ันเรียน 

- ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสอน

ก่อนการสอบทฤษฎี 

- ส่งแบบประเมินการสอบปฏบิัติและแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อน

เพ่ือสร้างความเข้าใจในเกณฑก์ารประเมินระหว่างอาจารย์ผู้ประเมิน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชา โดยนิสติ

และอาจารย์ผู้สอน และการประเมินตนเองโดยนิสติหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน 

- ตัดเกรดรายวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการ

สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป  

- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้อคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเนื้ อหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


