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รายวิชา สภ 122 การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 122
การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม
HP 122
Alternative Medicine and Complementary Medicine
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1.
2.
3.
4.

อาจารย ดร.วุฒิ วุฒธิ รรมเวช
อาจารยอังสนาภรณ พาณิชอนุเคราะหกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติยา จินเดหวา
อาจารยปยนุช ยอดสมสวย

คลินิกธรรมเวชแพทยแผนไทย

5.
6.
7.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 248 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยอาศัยองคความรูที่นอกเหนือจาก
การแพทยแผนปจจุบันการสัมมนาวิเคราะหองคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับรางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อสรางสุข
ภาวะตลอดจนแนวทางการนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการ
วิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม และการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ และเพื่อบูรณาการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่วิญูชนพึงมีไดแกรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาระเบียบวินัยและตระหนักใน
คุณคาของการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. มีความรูทางดานศาสตรการแพทยทางเลือกตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
โดยสามารถอธิบายความหมายความสําคัญลักษณะ และแนวทางการสงเสริมสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยทางเลือกได
3. วิเคราะห เ หตุ การณ/ป ญ หาสุขภาพและสังเคราะหความสัมพัน ธของเหตุปจจัย และแนวทางการ
แกปญหาดวยศาสตรการแพทยทางเลือก
4. ประยุกตความรูและประสบการณเพื่อใชในการวิเคราะหปญหาสุขภาพและสังเคราะหแนวทางหรือ
วิธีการเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาทั้งเรื่องทั่วไปและดานวิชาการ / วิชาชีพไดอยางสรางสรรค
5. ทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกกลุมและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
6. เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา เก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผลและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
7. สื่ อสารได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในการพูด การเขีย นรวมทั้งเลือกใชรู ป แบบของการนําเสนอที่
เหมาะสม
8. เพื่ อ บู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย นการสอน โดยให นิ สิ ต มี
ประสบการณการทําลูกประคบซึ่งเปนวัฒนธรรมไทยการดูแลสุขภาพของคนไทย
9.
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ งรายวิ ช าให มีความสอดคลองกับ เกณฑม าตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ
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3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 อธิบายความหมายความสําคัญลักษณะ และแนวทางการสงเสริมสุขภาพดวย PLO2
ศาสตรการแพทยทางเลือกได
CLO2 วิเคราะหเหตุการณ/ปญหาสุขภาพและสังเคราะหความสัมพันธของเหตุปจจัย PLO1, 7
และแนวทางการแกปญหาดวยศาสตรการแพทยทางเลือก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการดูแลรั กษาสุขภาพโดยอาศัย องคความรูที่น อกเหนื อจากการแพทยแผนป จจุบันการแพทย
พื้นบานไทยและการแพทยแผนไทยที่มีการผสมผสานระหวางความรูความคิดและความเชื่อซึ่งไดรับการยอมรับ
ในตางประเทศการสัมมนาวิเคราะหองคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับรางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อสรางสุขภาวะ
ตลอดจนแนวทางการนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
18

การสัมมนา/กรณีศึกษา
12

การศึกษาดวยตนเอง(SDL)
45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.ดานคุณธรรม 2.ดาน
จริยธรรม
ความรู
รายวิชา

สภ 122 การแพทย
ทางเลือกและการรักษา
เสริม

3.ดาน
4.ดาน 5.ดานทักษะการ
ทักษะทาง ทักษะ วิเคราะหเชิง
ปญญา ความสัมพั
ตัวเลข
นธระหวาง การสื่อสารและ
บุคคลและ
การใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
 

 

 

 

6.ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1 2 3

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1.2 วิธีการสอน
-

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ
1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีมเพื่อใหตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
และผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
การสงเสริมสุขภาพ
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การสาธิต
การสงเสริมสุขภาพ
3. ฝกปฏิบัติ
4. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้น
เรียน
5. การศึกษานอกสถานที่
6. การจัดทําโครงการ
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ 1. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่ เตรียมขอมูลประกอบการเรียน
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ 2. การสัมมนา
เรียนรูตลอดชีวิต
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ไดมอบหมาย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตน
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
3. ประเมินจากรายงาน
4. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน
และการจัดโครงการ
-

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอผลการสัมมนาในชั้นเรียน
และการอางอิงในรายงาน
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การสัมมนาประยุกตใชการแพทย 1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได ทางเลือกและการรักษาเสริมเพื่อการ ในชัน้ เรียน
อยางเหมาะสม
สงเสริมสุขภาพ
2. การจัดทําโครงการสงเสริม
สุขภาพโดยใชการแพทยทางเลือก
และการรักษาเสริม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง 2. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ เรียน
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก 2. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
ระดับ และในสถานการณที่
เรียน
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนา
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมกิจกรรมที่จัดในชั้น
เรียน
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล 1. ประเมินจากการการสังเกต
พฤติกรรมการการสื่อสารระหวาง
เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน
เพื่อน และอาจารย

1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผูฟง

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม (ไม
ประเมิน)

-

1. ประเมินจากแบบประเมินความ
ถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาใน
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และ
รายงาน
-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

หัวขอ

สื่อที่ใช

ผูสอน

2 - 1 บรรยายประกอบ PowerPoint- Computer
10 ม.ค. 62 บรรยาย
- LCD
สัมมนาประสบการณและ
- แนะนําการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแพทย - Visualizer
รายวิชา
ทางเลือกและการรักษาเสริม
- ความเปนมาของการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริม
- สถานการณการแพทยทางเลือก
ในประเทศไทย
สัมมนา
- การแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริม :ประสบการณและ
กรณีศึกษา

อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน
วันที่สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
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2
3
4

5

6
7

8

วันที่สอน

หัวขอ

17 ม.ค. 62 บรรยาย
- การแพทยประจําชาติหรือ
การแพทยดั่งเดิม 1
24 ม.ค. 62 บรรยาย
- การแพทยประจําชาติหรือ
การแพทยดั่งเดิม 2
31 ม.ค. 62 สัมมนา
- หลักการและวิธีการการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริมที่มีอยู
ในปจจุบัน
7 ก.พ. 62 บรรยาย
Biologically Base therapy
- การเตรียมสมุนไพรและการทํา
ลูกประคบ
ฝกปฏิบัติ
- การเตรียมสมุนไพรและการทํา
ลูกประคบ
14 ก.พ. 62 บรรยาย
Nontraditional Medicine
- ธรรมชาติบําบัด
21 ก.พ. 62 สัมมนา
- เตรียมความพรอมการศึกษาดู
งานการแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริมและการประยุกตใชเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ
28 ก.พ. 62 ศึกษาดูงาน
- การแพทยทางเลือกเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพและบําบัดโรค

9

7 มี.ค.62 ฝกปฏิบัติ
- ฤาษีดัดตน

10

14 มี.ค.62 สอบกลางภาค

11

21 มี.ค.62 บรรยาย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
- LCD
- Visualizer
3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
- LCD
- Visualizer
- - 3 สัมมนาหลักการและวิธีการ - Computer
การแพทยทางเลือกและการ - LCD
รักษาเสริมที่มีอยูในปจจุบัน - Visualizer
Active learning แบบ jigsaw
1 3 - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
ฝกปฏิบัติการทําลูกประคบ - LCD
- Visualizer
- อุปกรณทํา
ลูกประคบ

ผูสอน
อ.วุฒิ
อ.วุฒิ
อ.ออมใจ
อ.อภิสรา
อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.ปยนุช
- LCD
- Visualizer
- - 3 สัมมนาการแพทยทางเลือกและ - Computer อ.อภิสรา
- LCD
การรักษาเสริมและการ
อ.ออมใจ
ประยุกตใชเพื่อการสงเสริม - Visualizer
สุขภาพ
- 4 - ศึกษาดูงานการแพทยทางเลือก
เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
บําบัดโรค ณ โรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน
กรุงเทพมหานคร
- Computer
- 4 - ฝกปฏิบัติฤาษีดัดตน
- LCD
- Visualizer
2 2 - สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

อ.อังสนา
ภรณ
อ.ออมใจ

อ.ปยนุช
อ.ออมใจ

อ.ออมใจ
อ.อภิสรา
1 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.รัตติยา
- LCD
หน้า 7

12
13

14

15

16

17

วันที่สอน

หัวขอ

Manipulative therapy
- การนวดเพื่อสุขภาพ
ฝกปฏิบัติ
- การนวดเพื่อสุขภาพ
28 มี.ค.62 สอบปฏิบัติ (การนวดเพื่อสุขภาพ)

สื่อที่ใช

ผูสอน

ฝกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ - Visualizer

อ.ออมใจ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

- 3 - สอบภาคปฏิบัติ

อ.รัตติยา
อ.ออมใจ
1 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.ศิริกุล
- LCD
ฝกปฏิบัติการทํายาหมอง
อ.ออมใจ
- Visualizer
สมุนไพร
- อุปกรณทํา
ยาหมอง
1 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.ออมใจ
สัมมนาการสงเสริมสุขภาพโดย - LCD
อ.อภิสรา
- Visualizer
ใชดนตรีบําบัด

4 เม.ย. 62 บรรยาย
Biologically Base therapy
- ขี้ผึ้งสมุนไพร
ฝกปฏิบัติ
- ขี้ผึ้งสมุนไพร
11 เม.ย. 62 บรรยาย
Mind-body intervention
- ดนตรีบําบัด
ฝกปฏิบัติ
- ดนตรีบําบัด
- - 3
25 เม.ย. 62 สัมมนา
- นําเสนอนิทรรศการเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริมบูรณา
การกับศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
- 3 2 พ.ค. 62 ปฏิบัติการ
- จัดนิทรรศการเพื่อการสงเสริม
สุขภาพโดยใชการแพทยทางเลือก
และการรักษาเสริม
2 - 9 พ.ค. 62 สอบปลายภาค

สัมมนาการสงเสริมสุขภาพโดย - Computer อ.อภิสรา
ใชการแพทยทางเลือกและการ - LCD
อ.ออมใจ
- Visualizer
รักษาเสริม
จัดนิทรรศการเพื่อการสงเสริม - Computer อ.อภิสรา
- LCD
สุขภาพโดยใชการแพทย
อ.ออมใจ
ทางเลือกและการรักษาเสริม - Visualizer
สอบทฤษฎี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
2 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
3 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบปฏิบัติ : ครั้งที่ 1, 2
4 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, การสัมมนา
4.2, 5.2)
5 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, รายงานรายบุคคล
4.2, 5.2)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ออมใจ
สัปดาห สัดสวน
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25
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25
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9
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1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, ประเมินการจัดนิทรรศการ
4.2, 5.2)

15

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.รายงานการทุจริต
2.บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
3.การสังเกตพฤติกรรม
2. ดานความรู
1.การสอบภาคทฤษฎี
2.การสอบปฏิบัติ
3.รายงานรายบุคคล
4.การนําเสนอในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
1.รายงานรายบุคคล/รายกลุม
2.การนําเสนอผลการสัมมนา
ประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1.ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมในทํา
และความรับผิดชอบ
กิจกรรมกลุม การสัมมนา
2.ประเมินจากรายงานและกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1.ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
สารสนเทศ

10

รอยละ
5
60

15
10

10

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ
60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. สุวิชญ ปรัชญาปารมิตา (2541). การแพทยนอกระบบ : 177 ทางเลือกไปสูสุขภาพ. อุดรฐาปโนสถ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสาระ.
2. สาทิส อินทรกําแหง (2544). การแพทยทางเลือก. กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. วันดี โภคะกุล, อรวรรณ คูหา และนพรดา มะเมียเมือง (2547). ดูแลรักษาโรคผูสูงอายุดวยการแพทย
ทางเลือก : สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข. นนทบุรี: สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข.
4. เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ (2540). การแพทยแผนไทย : การแพทยแบบองครวม. นนทบุรี: สถาบัน
การแพทยแผนไทยกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข.
5. Robert H. Bannerman, John Burton and Ch'en Wen-chien (2540). การแพทยพื้นบานกับการ
ดูแลสุขภาพแปลโดย กรรณิการ พรมเสาร และสรรสิริ อินจัน. กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทยแผนไทย
กรมการแพทย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. ศูนยคูมือการแพทยทางเลือก. กระทรวงสาธารณสุข. สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2555 จาก
http://thaicamdb.info/
2. สํานักการแพทยทางเลือก. กระทรวงสาธารณสุข. สืบคนเมื่อ 14มีนาคม 2556 จาก
http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid
=753.
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. SOQI HOT SPA. การแพทยทางเลือก. สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2565 จาก http://www.chiexercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538604571
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4. ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. สงเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตใหกับนิสิต
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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