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มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวิชา กบ 461  วิชา กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 

สาขากายภาพบ าบัด 
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ 461 กายภาพบ าบดัในภาวะเฉพาะ 
PX 461 Physical Therapy in Special Conditions 

2. จ านวนหน่วยกติ 
2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มกายภาพบ าบดัทางระบบอ่ืนๆ และกายภาพบ าบดัในชุมชน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

ผศ.ดร.สุกลัยา กฤษณเกรียงไกร  sukalya@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาหลกั 
อ.จินตนา ตนัหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชารอง 
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.ณฐักาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@g.swu.ac. th อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.นพ. เกษม เรืองรองมรกต  อาจารยผ์ูส้อน 
พญ. ปิยกานต ์ ลิมธญัญกูล  อาจารยผ์ูส้อน 
พญ.พิชญา ประไพพานิช  อาจารยผ์ูส้อน 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานท่ีเรียน 
สอนออนไลน์ ดว้ย SWU moodle คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 เพื่อใหนิ้สิตศึกษาทฤษฎี และปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษา วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ฟ้ืนฟู ป้องกนั และ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบ าบดัในภาวะตั้งครรภแ์ละการคลอด ผูสู้งอาย ุผูป่้วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก 
มะเร็งภาวะก่อนและหลงัการตดัเตา้นม ภาวะไฟไหมน้ ้าร้อนลวก ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง โรคตบั ไตวาย
เร้ือรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนงั โรคทางจกัษุ รวมถึงพิษภยัจากบุหร่ีและบทบาทนกั
กายภาพบ าบดักบัการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
  
วัตถุประสงค์จ าเพาะของรายวิชา 
 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 าบดัท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูป่้วย
ท่ีมีภาวะไฟไหมน้ ้าร้อนลวก ผูป่้วยมะเร็ง ภาวะก่อนและหลงัการตดัเตา้นมผูป่้วยเปล่ียนถ่ายไขกระดูกผูป่้วย
ท่ีมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคเลือด ผูป่้วยทางนรีเวช และผูป่้วยทางจิตเวช ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (2.2, 2.3, 3.1) 
 4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงท่ีเกิดขึ้นกบัผูป่้วยโรคผิวหนงั และโรคตาได ้(2.2, 2.3, 3.1) 
 5. คิดวิเคราะห์ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางกายภาพบ าบดัในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบ าบดั, การ
ป้องกนั, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่ือสารและใหค้  าแนะน าเพื่อการส่งเสริมสุขภาพไดส้อดคลอ้งกบัปัญหา
และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นในภาวะต่างๆ 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) 
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 7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินยั ซ่ือสัตย ์(1.2) 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

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

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

3. ความรับผิดชอบหลกั/ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ                  
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 าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการท าความ

เขา้ใจวิชา  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการ)  
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกั
คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยา
บรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

- สอดแทรกเน้ือหาดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระหวา่งการสอนภาคทฤษฎี 
และการสัมมนา 

- ส่งเสริมและจดักิจกรรมใหมี้
การพฒันาดา้นจิตส านึก
สาธารณะโดยตระหนกัถึง
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของ
ตนเองท่ีมีต่อวิชาชีพต่อ
องคก์ร ชุมชนและสังคม
โดยรวม 

- ส่งเสริมและจดักิจกรรมใน
หลกัสูตรใหมี้การวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาจริยธรรม
ในการด ารงชีพและการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ี 
โครงงานและท่ีไดรั้บ
มอบหมายตลอดหลกัสูตร 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออกใน
การเรียนและการสัมมนา 

  
 

1.2 ไม่ประเมินแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และสามารถจัดการกบั
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพนิิจท่ีเหมาะสม 
1.3 เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ 
1.4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสามารถจดัการกบั
ปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบติังานในวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 
1.5 ไม่ประเมิน 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 5 

 

2. ความรู้ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 50 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 อธิบายสาระส าคญัของ
ศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต
และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย 
ร่วมกบัการสัมมนา การ
อภิปราย การคน้ควา้ การ
วิเคราะห์ โดยผา่น
กระบวนการออนไลน์ 

- ส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัให้
มีการใชห้วัขอ้ปัญหา 
กรณีศึกษาเสมือน
สถานการณ์จริง 

- สอบภาคทฤษฎี 
- ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในการสัมมนา  

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ี
ก าหนด 

2.2 อธิบายสาระส าคัญของ
ศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 

2.3 มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันใน
สาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เกีย่วข้อง 
2.4 ไม่ประเมิน 
2.5 ไม่ประเมิน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 35 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถเพิม่ขึน้ 

- ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีใน
การคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 

- สัมมนากรณีศึกษา และการ
ใชท้กัษะกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบและมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

- มอบหมายงานท่ีมุ่งใหนิ้สิต
ไดเ้รียนรู้และคน้ควา้หรือ
น าเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบั

- ประเมินผลจากการแสดง
ความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในการสัมมนา การ
อภิปราย 

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ี
ก าหนด 

 

3.2 ไม่ประเมิน 

3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและความรู้อ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
เพ่ือให้เกดิผลลพัธ์ท่ีปลอดภัย
หรือมีคุณภาพในการให้บริการ
ทางกายภาพบ าบัด 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.4 สามารถประยุกต์ใช้และ
บูรณาการความรู้ในสาขา
กายภาพบ าบัดกบัความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องในการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพท่ีเปลีย่นแปลง
ไป 

สาขาวิชากายภาพบ าบดัหรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีจิตบริการ สามารถปรับตวั
และมีปฏิสัมพนัธ์อยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ 
ผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อผลกัดนัให้เกิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อน  

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหท้ างานเป็นทีม
และการแสดงออกของภาวะ
ผูน้ าและผูต้ามทางวิชาการ
และวิชาชีพในหลากหลาย
สถานการณ์ ตลอดจนกลา้
แสดงความคิดเห็นของตน
และพร้อมท่ีจะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

- ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกนัผา่นส่ือออนไลน์ 

- ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของ นิ สิ ต
ในขณะร่วมการสัมมนา 

- ประเมินจากรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.2 มีความคิดริเร่ิมในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.3 สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกในทีม
สุขภาพ ในบริบทหรือ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

ต่อสังคม รับผิดชอบในการ

เรียนรู้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- จดัใหมี้การมอบหมายงาน
รายบุคคลเพื่อใหเ้กิดความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง  

- จดักิจกรรมหรือสอดแทรก
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
วิชาชีพ องคก์รและสังคม 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 ไม่ประเมิน - มอบหมายงานใหศึ้กษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง ผา่น 
Website หอ้งสมุดและ
อภิปรายผลร่วมกนัผา่นส่ือ
ออนไลน์ 

- ส่งเสริมใหนิ้สิตน าเสนอการ
สัมมนาโดยใชรู้ปแบบและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผา่น
ส่ือออนไลน์ 

- ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกนั  

- ประเมินจากความสามารถ
ในการน าเสนอ การอภิปราย 
รายงาน กรณีศึกษาใน
รายวิชา โดยใหใ้ชท้กัษะการ
ส่ือสารและทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ประเมินจากรูปแบบในการ
น าเสนอผลงานของนิสิต  

5.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.3 สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในการพูด การ
เขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ไม่คิดสัดส่วนการประเมิน แต่นิสิตต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 มีจิตบริการ สามารถปรับตวั
และมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งมี
ความสามารถในการปฏิบติั
ทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดั
ในการตรวจประเมิน วินิจฉยั 
ป้องกนั บ าบดั รักษา ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการ
ตามขอ้ก าหนดสภา
กายภาพบ าบดั 

- จดักิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาทกัษะการปฏิบติัทาง
วิชาชีพ มีความสามารถใน
การใชค้วามรู้ความเขา้ใจใน
วิชาชีพกายภาพบ าบดั 
รวมทั้งการใชเ้หตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) 
ในการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

- จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาส
แสดงความสามารถในการ
ส่ือสารความรู้ดา้น
กายภาพบ าบดัในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์
รวมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- มอบหมายโจทยปั์ญหา 
กรณีศึกษา เพื่อใหแ้สดงการ
วิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแกไ้ขปัญหา 
ร่วมกบัการใชเ้หตุผลทาง
คลินิก 

- จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาส
แสดงภาวะผูน้ าในการ
ปฏิบติังาน มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

- ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกนัผา่นส่ือออนไลน์ 

- ประเมินจากการสังเกต
ทกัษะ และพฤติกรรม
ในขณะปฏิบติั และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การพฒันาทกัษะการปฏิบติั
ทางวิชาชีพ 

- ประเมินทกัษะการฝึกปฏิบติั
ทางคลินิก การวิเคราะห์
ปัญหา และวางแผนการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งบูรณาการ 
ร่วมกบัการใชเ้หตุผลทาง
คลินิก 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
และรายงานกรณีศึกษาท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ให้นิสิตมีโอกาส
แสดงภาวะผูน้ าในการ
ปฏิบติังาน มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

6.2 มีความสามารถในการปฏิบติั
ทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดั
อยา่งเป็นองคร์วม โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความเขา้ใจใน
วิชาชีพกายภาพบ าบดั และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical 
reasoning) และหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์(evidence-based) ใน
การปฏิบติังาน 
 
6.3 มีความสามารถในการส่ือสาร
ความรู้ดา้นกายภาพบ าบดัในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อยา่งเหมาะสม 
6.4 มีความสามารถในการปฏิบติั

ทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดั

อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบ าบดั และสิทธิผูป่้วย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

  

สัป
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นชั้
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น 

สอ
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รร
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ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวข้อ 

อาจารย์ 
สถานที่ / 
ห้องเรียน 

พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน  

1 4  ตค. 65 8.30-9.30 1             Physiological Changes in pregnancy and  lactation สุกลัยา       online 

  4  ตค. 65 9.30-10.30 1             Pregnancy and Labor นพ.เกษม       online 

  4  ตค. 65 10.30-11.30 1             PT for Obstetric ประภาวดี       online 

 
4  ตค. 65 11.30-12.30 1           PT for metabolic syndrome and DM patients สุกลัยา     online 

  4  ตค. 65 13.30-14.30 1             Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics สุกลัยา       online 

  4  ตค. 65 14.30-15.30 1             PT for Psychiatric Patients สายธิดา       online 

 
4  ตค. 65 15.30-16.30 1             PT for Cancer and Mastectomy patients สายธิดา       online 

2 11  ตค. 65 8.30-12.30       4    PT for Obstetric ประภาวดี ณัฐกาญจน์   online 

 11  ตค. 65 13.30-15.30       2    PT for women health ประภาวดี รุจิรวรรณ   online 

 11  ตค. 65 15.30-16.30 1       PT for Systemic Lupus Erythematosus patients  สุกลัยา     online 

3 18  ตค. 65 8.30-9.30 1          PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา    online 

 18  ตค. 65 9.30-12.30     3    PT for Geriatrics  สุกลัยา สายธิดา    online 

 18  ตค. 65 13.30-16.30     3    PT in Psychiatric Patients สายธิดา สุกลัยา   online 
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4 25  ตค. 65 8.30-9.30 1        PT for Burn patiens สุกลัยา     online 

 25  ตค. 65 9.30-12.30     3    PT in Cancer and Mastectomy patients สายธิดา สุกลัยา    online 

 25  ตค. 65 13.30-16.30     3    PT for metabolic syndrome and PT for DM patients รุจิรวรรณ สุกลัยา   online 

5 
1 พย. 65 8.30-9.30 

1             
Effects of smoking on human health and PT in smoking 
control สุกลัยา    

online 

 1 พย. 65 9.30-12.30    3    PT for Systemic Lupus Erythematosus patients สุกลัยา สายธิดา   online 

  1 พย. 65 13.30-14.30 1             PT for HIV patients สุกลัยา     online 

 1 พย. 65 14.30-15.30 1         Common eye diseases    พญ.พิชญา     online 

 1 พย. 65 15.30-16.30 1       Common skin diseases    พญ.ปิยกานต์     online 

6 8 พย. 65 8.30-9.30         1  สอบบรรยายคร้ังที่ 1 (หัวข้อบรรยายที่ 1-7)   สุกลัยา    online 

  8 พย. 65 9.30-12.30       3       PT for Bone Marrow Transplantation patients สุกลัยา สายธิดา   online 

 8 พย. 65 13.30-16.30       3       PT in Burn patients  สุกลัยา สายธิดา   online 

7 15 พย. 65 8.30-9.30 1            Hospice physical therapy สุกลัยา      online 

  15 พย. 65 9.30-12.30     3    PT for hepatic disease จินตนา รุจิรวรรณ    online 

  15 พย. 65 13.30-16.30     3    Smoking cessation and counseling (5A)  สุกลัยา ประภาวดี    online 

8 22 พย. 65 9.30-12.30       3    PT for chronic renal failure จินตนา รุจิรวรรณ   online 

 22 พย. 65 13.30-16.30    3    PT for HIV patients  สุกลัยา     online 

9 29 พย. 65 9.30-12.30       3    PT for Haematologic disease patients  จินตนา รุจิรวรรณ   online 

  29 พย. 65 13.30-16.30      3    Hospice physical therapy  สุกลัยา    online 

 10 6 ธค. 65 9.30-10.30           1  สอบบรรยายคร้ังที่ 2 (หัวข้อบรรยายที่ 8-15)  สุกลัยา    online 

    รวม 
15 0 0 45 0 2 0  

        
  

 หมายเหตุ คณาจารย์ให้ค าแนะน า (formative feedback) ระหว่างการสมัมนา เพื่อการพัฒนานิสติอย่างสม ่าเสมอ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายละเอียดการประเมินอยูใ่น หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

3. รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   
3.1 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 หัวขอ้ละ 3.33% 

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

รวม      100% 
 

4. 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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หมวดท่ี 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. 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-   การสังเกตการสอนของผูส้อน โดยทีมผูร่้วมสอน 
-     ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้
-     การประเมินโดยนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา 

การด าเนินการปรับปรุง ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ 

เพิ่มช่วงซกัถามในการสัมมนา 
อาจารยผ์ูส้อนเพิ่มช่วงเวลา
ซกัถามในการสัมมนาแต่ละ

หวัขอ้ 

ไม่มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการสอบ/สัมมนา และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นของรายวิชาโดยอาจารย์
ผูส้อน ผูร่้วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

- ตดัเกรดรายวิชาโยผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาเห็นชอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- น าขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธีการสัมมนาและการ

คน้ควา้ดว้ยตนเองโดยผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยัปรับ
วิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


