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รายละเอียดของรายวิชา กภ 615 การจดัการขั้นสูงสําหรบัผูสู้งอายุ 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2565  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 615  การจัดการข้ันสงูสาํหรับผู้สูงอายุ     

PTX 615  Advanced Management for Geriatric 

2. จํานวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด   

หมวดวิชาเลือก (กลุ่มทกัษะทางคลินิก)        

(หมายเหตุ เป็นรายวิชาในหลักสตูรระดับปริญญาเอกที่นิสติระดับปริญญาโทลงทะเบียนเรียนได้) 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุัลยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์ อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สริินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์ พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ พญ.ธญัชนก จัตตารีส ์ อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ นพ.กติติพล นาควิโรจน์ อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัโรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ อาจารย์พิเศษ 

 สงักดัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์พรสวรรค์    โพธิ์สว่าง อาจารย์พิเศษ 
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 สถาบันสริินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน   ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

SWU Moodle โรงพยาบาลรามาธบิดี และสถานที่ปฏบัิติงานของนิสติ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 กรกฎาคม 2565 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา  

Expected learning outcome (ELO) ข้อ 3: วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิกเพ่ือในการ

ดูแลสขุภาพประชาชนเพ่ือรองรับสงัคมสงูอายุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

เพ่ือให้นิสติสามารถ  

1. ตรวจประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเฉพาะในผู้สงูอายุ (3.2, 3.3) 

2. บูรณาการและประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมิน รักษา และจัดการปัญหาเฉพาะ

ในผู้สงูอายุ โดยคาํนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม (1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3) 

3. อภิปรายและแสดงความคิดเหน็ทางวิชาการ เกี่ยวกบัการประเมิน รักษา จัดการปัญหาเฉพาะใน

ผู้สงูอายุได้อย่างสร้างสรรค์ (4.1, 4.2, 4.3) 

4. สื่อสารเน้ือหาความรู้เกี่ยวกับการประเมิน รักษา และจัดการปัญหาเฉพาะในผู้สูงอายุได้อย่าง

เหมาะสมกบัผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ (5.2) 

หมายเหตุ  

1. ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผิดชอบของรายวิชา (TQF) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การตรวจประเมิน การจัดการปัญหาเฉพาะที่เกดิข้ึนในผู้สงูอายุ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ต้ังปัญหาและเป้าหมายการรักษา บูรณาการและพัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบัดสาํหรับการดูแลผู้สงูอายุ

รวมถึงการดูแลประคับประคองจนนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และการทาํงาน

ร่วมกบัทมีสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
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บรรยาย/สมัมนา

เสริมบรรยาย 
สอนเสริม ปฏิบติั/ สมัมนาเสริมปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

28 ช่ัวโมง/ 2 

ช่ัวโมง 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะบุคคล 
21 ช่ัวโมง/ 7 ช่ัวโมง 30 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
 

ดานท่ี 1
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3
ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร 

 และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กภ 615* การจัดการข้ันสูงสําหรับผูสูงอายุ                   

*รายวิชาของหลักสตูรระดับปริญญาเอกที่นิสติระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถประมวลปัญหา และจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่บัซอ้นรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  

3. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน  

1.  สอดแทรกประเดน็และการจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการเรียนการสอน  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินการแสดงออกถึงความสามารถในการจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ระหว่าง

การแสดงความคิดเหน็และการทาํช้ินงานในรายวิชา 

 

 

 

2. ความรู ้
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2.1 ความรู้ที่พัฒนา 

1. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอนัก่อให้เกดิคุณประโยชน์ที่สาํคัญในการปฏบัิติทางวิชาชีพ หรือ

ต่อสงัคม (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัทีเ่ปลีย่นแปลงในวิชาชีพ

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2.  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏบัิติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ และให้คาํแนะนาํแก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์และ

พัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ จากการอภิปราย การฝึกปฏบัิติ และจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

1.ไม่ประเมิน 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให้

เกิดการปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญั 

3. สามารถปรับปรุง หรือสร้างแนวปฏบัิติในวิชาชีพให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

3.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมนาํเสนอและแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าทางวิชาการและปฏบัิติการ เกี่ยวกับการประเมินปัญหา การรักษา และ

การจัดการที่เฉพาะต่อปัญหาในผู้สงูอายุ  
 

3.3   วิธกีารประเมินผล 

1. สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

2. ประเมินตามสภาพจริงจากการนาํเสนอความคิดเหน็ และการปฏบัิติในช้ันเรียน 

3. การประเมินจากช้ินงานที่แสดงถึงทกัษะปฏบัิติ (เช่น วิดีโอสอนผู้สงูอายุออกกาํลังกายโดยองิ

หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือช่วยคงไว้เพ่ือสมรรถนะทางสมอง) 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. แสดงความเหน็และมีความเป็นผู้นาํที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์
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3. ร่วมรบัผดิชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ใหส้มัฤทธ์ิผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออก ของ

ภาวะผู้นําและผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่ มีการปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุจริง เพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานเพ่ือพัฒนาทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล   

4.3  วิธกีารประเมินผล 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินจากการแสดงออกของนิสติในการทาํงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3. ประเมินจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเหน็ร่วมกนัระหว่างผู้เรียน ผู้สอน  
 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะที่ต้องพัฒนา 

1.ไม่ประเมิน 

2. สือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสือ่สารต่อกลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ 

3. ไม่ประเมิน 

4. นาํเสนอผลงานวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ (ความรับผิดชอบรอง) 

5.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อการสอนสารสนเทศ ระบบ SWU Moodle   

2. ม อ บ หมายให้นิสตินาํเสนอความคิดเหน็ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใน SWU 

Moodle 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล  

1. ประเมินจากความสามารถในการใช้ SWU Moodle เพ่ือเข้าถึงสื่อการสอน และการแสดงความ

คิดเหน็ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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หัวขอ 
อาจารย 
พิเศษ 

อาจารย 
ผูสอน 

อาจารย 
ผูรวมสอน 

1 3         1 Management of geriatric: multi-disciplinary approach 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

ผศ.พญ.ศิรสา     

2 2         1 Postural analyses and exercise for the elderly   ผศ.ดร.ชัชฎา   

    2       1 Active learning: Lab Posture analysis and exercises for the 
elderly  

  ผศ.ดร.ชัชฎา   

    2       1 Active learning: Lab Posture analysis and exercises for the 
elderly  

  ผศ.ดร.ชัชฎา   

3 4         1 Fall in elderly   รศ.ดร.รัมภา   

  2         1 Management of osteoporosis 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

นพ.ศรัณย     

4   3       1 Active learning: Lab Fall in elderly        

      1     1 Fall in elderly (สัมมนาเสริมปฏิบัติ)   รศ.ดร.รัมภา   

5 2         1 Cognitive function in older adults 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

ผศ.พญ.สิริ
นทร 

    

  2         1 Psychological problem in geriatrics  
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

รศ.พญ.ดาว
ชมพ ู

    

6 1         1 Exercise training for improving cognitive function   ผศ.ดร.
นิธินันท 

  

    3       1 Lab: Exercise training for improving cognitive function -     

7     2     1 Seminar: Posture analysis and exercises for the elderly   ผศ.ดร.ชัชฎา   

8   2       2 Active learning: Exercise training for improving cognitive function  -     

  2         1 Urinary incontinence in women and men 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

อ.พญ.ธัญชนก     

9 2         1 Swallowing problem in geriatrics 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

อ.พรสวรรค   

  
  2         1 Cardiopulmonary problems and deconditioning (Assignment -

Review paper) 
  ผศ.ดร.สุ

กัลยา 
  

10   1       1 Lab: Cardiopulmonary problems and deconditioning (review 
papers) 

      

  3         1 Wellness for aging adult 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

พญ.กอบ
กาญจน 

    

11     2     1 Cardiopulmonary problems and deconditioning (Submit 
assignment) 

  ผศ.ดร.สุ
กัลยา 
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หัวขอ 
อาจารย 
พิเศษ 

อาจารย 
ผูสอน 

อาจารย 
ผูรวมสอน 

12 3         1 Hospice and palliative care 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอนผานระบบ SWU Moodle) 

ผศ.นพ.กิตติ
พล 

    

13   2       1 Active learning: Lab palliative care (เตรียมสัมมนา)       

14   4       1 Senior health center (ศึกษาดูงาน) ผศ.พญ.ฐิติพร 
ภักดีพิบูลย 

ผศ.ดร.สุ
กัลยา 

  

    2       1 Senior health center (ศึกษาดูงาน) ผศ.พญ.ฐิติพร 
ภักดีพิบูลย 

ผศ.ดร.สุ
กัลยา 

  

15     2     2 สัมมนา การประยุกตความรู urinary incontinence, swallowing 
problem, hospice& palliative care และศาสตรทางกายภาพบาํบัด  

  ผศ.ดร.สุ
กัลยา 

  

      1       สัมมนา Home-health Physical Therapy    ผศ.ดร.สุ
กัลยา 

ผศ.ดร.
นิธินันท 

16     1.5     1.5 Submit assignment-case report I: Fall in elderly   รศ.ดร.รัมภา   

      1.5     1.5 Submit assignment-case report II: Exercise for cognitive function   ผศ.ดร.
นิธินันท 

  

  28 21 11 0 0 30 รวมจัด 60 ชั่วโมง (ไมรวมสอบและศึกษาดวยตนเอง)       

  

หมายเหตุ:   

1. นิสติเรียนผ่านระบบ SWU Moodle ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นิสติปฏบัิติการในสถานที่ปฏบัิติติงานของแต่ละคน 

3. คณาจารย์ให้การแนะนาํแบบ formative feedback เป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ในแต่ละหัวข้อ เพ่ือ

การพัฒนาให้นิสติมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน  

1, 2, 3 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.3 

ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่โครงงานและกจิกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

ตลอด

ภาค

การศึกษา 

5 %  

1, 2, 3 ความรู้ 

 2.1, 2.3 
สอบภาคทฤษฎี  17 30 % 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน  

2, 3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.4 

  

ประเมินจากผลงานที่เกดิจาก

การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ ์

สปัดาห์ที่ 

9,16 
40 % 

1, 3 ทกัษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.3, 4.4  

ประเมินจากการแสดงออกของ

นิสติในการทาํงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย และการแสดงความ

คิดเหน็ 

สปัดาห์ที่ 

3,9,16 
10 % 

1, 2, 3 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทศโนโลยี

สารสนเทศ  

5.3 (5.1, 5.5) 

1. ประเมินจากความสามารถ

เข้าถึงสื่อการสอน การค้นคว้า

ข้อมูล และการแสดงความ

คิดเหน็โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตลอด

ภาค 
15 % 

รวม 100% 

 หมายเหตุ ตัวเลขในวงเลบ็คือความรับผิดชอบรอง 

 

กิจกรรมการประเมินผล 

1. ประเมินช้ินงานสะท้อนความรู้และทกัษะปฏบัิติ 

a. Posture analysis and exercises for the elderly (Report & video)     30 % 

b. Case report (single case) 

- Fall in elderly           20 %  

- Exercise training for improving cognitive function       20% 

c. Review papers: management for cardiopulmonary problems and deconditioning 10% 

 

2. สมัมนา    

a. Zoom Meeting ประยุกต์ความรู้จากการศึกษาดูงานในการออกแบบ Home-health Physical 

Therapy  10%   

b. แสดงความเหน็บน Moodle forum discussion  

(การประยุกต์ความรู้ urinary incontinence, swallowing problem, hospice& palliative care และ

ศาสตร์ทางกายภาพบาํบัด) 10% 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด  

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน       ระดับเกรด 

80.0-100   A 

75.0-79.9   B+ 

70.0-74.9   B 

65.0-69.9   C+ 

60.0-64.9   C 

55.0-59.9   D+ 

50.0-54.9   D 

<50    E 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- Guccione A, Wong R, Avers D.  Geriatric Physical Therapy 4th ed.: Mosby; 2019.    

 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

- Kaur D, Kumar G, Billore N, Singh AK. Defining the role of physiotherapy in palliative care 

in multiple sclerosis. Indian journal of palliative care 2016;22:176-9. 

- Kumar S, Jim A. Physical therapy in palliative care: From symptom control to quality of life: 

A critical review. Indian journal of palliative care 2010;16:138-46. 

- Law C-K, Lam FMH, Chung RCK, Pang MYC. Physical exercise attenuates cognitive decline 

and reduces behavioural problems in people with mild cognitive impairment and dementia: A 

systematic review. Journal of Physiotherapy 2020;66:9-18. 

- Mandolesi L, Polverino A, Montuori S, Foti F, Ferraioli G, Sorrentino P, et al. Effects of 

physical exercise on cognitive functioning and wellbeing: Biological and psychological 

benefits. Frontiers in Psychology 2018;9. 

- McDaniel C, Ratnani I, Fatima S, Abid MH, Surani S. Urinary incontinence in older adults 

takes collaborative nursing efforts to improve. Cureus 2020;12:e9161-e. 

- Nuzum H, Stickel A, Corona M, Zeller M, Melrose RJ, Wilkins SS. Potential benefits of 

physical activity in mci and dementia. Behavioural neurology 2020;2020:7807856-. 

- Santivasi WL, Partain DK, Whitford KJ. The role of geriatric palliative care in hospitalized 

older adults. Hospital Practice 2020;48:37-47. 

- Tateuchi H. Gait- and postural-alignment-related prognostic factors for hip and knee 

osteoarthritis: Toward the prevention of osteoarthritis progression. Physical therapy research 

2019;22:31-7. 
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- Zalaf LR, Bianchim MS, Alveno DA. Assessment of knowledge in palliative care of physical 

therapists students at a university hospital in brazil. Brazilian journal of physical therapy 

2017;21:114-9. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน:  

 

ปัญหา อุปสรรคที์พ่บ และ

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินการ

เรียนการสอน 

สิง่ทีป่รบัปรุง สิง่ทีข่อการสนบัสนุนจาก

คณะ 

- - - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์บัณฑติศึกษา 

- นิสติทาํแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


