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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 616 การรกัษาดว้ยมือและการเคลือ่นไหว 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 616    การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว 

PTX 616  Manual and Movement Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด  

หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กสิมา     กติิยานันท ์ kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

ผศ.ดร.นิตยา   วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

ผศ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.อรพินท ์ การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

อ.ดร.พัชรวรรณ สวุรรณรัตน์ patcharawans@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 ตุลาคม 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธิบายหลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่เป็นเทคนิคเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล (2.2) 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอธบิายแนวทางการแก้ไขที่ต้องใช้หลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว

ที่เป็นเทคนิคเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (3.2) 

3. พัฒนาทกัษะการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่เป็นเทคนิคเฉพาะ  และเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลได้อย่างเหมาะสม (3.2)  

4. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ประยุกต์ใช้การรักษาด้วยมือและติดตามความก้าวหน้า

เพ่ือให้เกดิการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏบัิติได้ (3.2,4.1,4.2,5.2,5.3)  

 5. แสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย สิทธิผู้ป่วย อย่างมีเหตุผล มีการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจ

ทางด้าน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ปัญหาทั้งในที่ทาํงานและชุมชนให้สอดคล้องกับบริบท

ทางสงัคม (1.1)  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปรับปรุงปี 2562 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการพัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือ การเคล่ือนไหว เทคนิคเฉพาะ ความก้าวหน้าด้านการวิจัย 

รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา ในประชากรวัยทาํงานและวัยสงูอายุ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) 

ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

12 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ 43  ชม./ภาคการศึกษา 

สมัมนา 20 ชม./ภาคการศึกษา 
- 
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4. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ความ 

สมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และ                   

ความ

รบัผิดชอ

บ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

                  
 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

1.  ช้ีใหเ้ห็นขอ้ทีค่วรปรบัปรุงและ พฒันาทางจริยธรรมดว้ยดุลยพนิิจ ทางคุณธรรม (ความ

รบัผิดชอบหลกั) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่น ประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างจริงจัง 

(ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติ 
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2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง และกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัที่เปลีย่นแปลงในวิชาชีพ

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม (ความรบัผิดชอบ

หลกั) 

3. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากใน สาขาวิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กิด

การปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญั (ความรบัผดิชอบหลกั) 

3. สามารถปรับปรุงหรือสร้างแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาโดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์โดย

บูรณาการความรู้ใน สาขากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการ  
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3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์งานวิจัยหรือโครงการวิจัยเพ่ือขยายองค์

ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏบัิติ หรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขา

ที่เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน            

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกันได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํทีดี่ทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรบัผดิชอบหลกั) 

2. สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์(ความรบัผดิชอบหลกั) 

3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมี 

ประสทิธภิาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพ่ือให้

เสนอแนวทางการวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

  1. ไม่ประเมิน 

2. สือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสือ่สารต่อกลุ่มบุคคล

ต่างๆ (ความรบัผดิชอบหลกั) 
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3. นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ (ความรบัผดิชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีทกัษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ

(ความรับผิดชอบรอง) 

 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงาน โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ  

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ด

าห
ท์ี่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หัวข้อ อาจารยผู์ส้อน หอ้ง 

1 

  3       Current topic in Manual therapy: Clinical prediction rule อ.ดร.กสมิา/อ.ดร.อรพินท ์  Online 

  3     Current topic in Manual therapy: Clinical prediction rule อ.ดร.กสมิา/อ.ดร.อรพินท ์  Online 

3     Lecture: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

 3    Practice: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

2 
  3       Practice: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

  3       Practice: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

3 
  4   Seminar: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

3     Lecture: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

4 

    1 Lab Exam: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา Online 

 3    Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

  3       Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

5 
  3       Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

   0.5      Feedback ผศ.ดร.นิตยา Online 

6 

    4     Seminar: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

        1 Lab exam: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 

      2   Lec exam: Advanced neural mobilization and Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา Online 
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สปั
ด

าห
ท์ี่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หัวข้อ อาจารยผู์ส้อน หอ้ง 

7 

3         Lecture: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

 3    Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

  3       Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

  3       Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

8 

    4     Seminar: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

 4    Current topic in Manual therapy: Redcord ผศ.ดร.ชชัฎา/อ.ดร.พัชรวรรณ 601 

    2 Lab exam: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา 601 

      1   Lecture exam: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชชัฎา  Online 

9 

3         Lecture: MeKenzie exercise  ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

  3       Practice: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

  3       Practice: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

  3      Practice: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

11 

  4   Seminar: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

        1 Lab: exam MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

    0.5     Feedback ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

      1   Lecture exam: MeKenzie exercise  ผศ.ดร.ภัทริยา Online 

 12 43 20 4 5 รวมชั่วโมง 75 ชม. (ไม่รวมสอบ)   

 

คณาจารย์ให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติอย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละคร้ังและในการสมัมนาทุกคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

1, 2 

และ 3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.3 

- พฤติกรรมในช้ันเรียน 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏบัิติ 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกที่

เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมในการสมัมนาและ

การฝึกปฏบัิติ  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1, 2 

และ 3 

ความรู้ 

2.2 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

 

14 ก.พ. 

64 

21 มี.ค. 

64 

16 พ.ค. 

64 

และตลอด

การจัดการ

เรียนการ

สอน 

35% 

1,2และ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.2, 3.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

14 ก.พ. 

64 

21 มี.ค. 

64 

16 พ.ค. 

64และ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

35% 

2 และ3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏบัิติ 

- ประเมินจากการสมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

3 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ
- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

24 ม.ค. 

64 
10% 
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กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2, 5.3, 5.5 

14 ก.พ. 

64 

20 มี.ค. 

64 

16 พ.ค. 

64 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด   

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 สอบทฤษฎี        

Advanced neural mobilization      8% 

 McKenzie exercise       7% 

 Movement impairment (UE)      8% 

 Movement impairment (LE)      5% 

   รวม       28% 

กจิกรรมที่ 2 สอบปฏบัิติ แบ่งเป็น 

 Advanced neural mobilization      8.5% 

 McKenzie exercise       9% 

 Movement impairment (UE)      8.5% 

 Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       36%   

กจิกรรมที่ 3 นาํเสนอและสัมมนา แบ่งเป็น   

 Advanced neural mobilization      8.5% 

 McKenzie exercise       9% 

 Movement impairment (UE)      8.5  % 

Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       36%  

    รวมทั้งหมด     100% 
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เกณฑผ่์านการประเมิน 

คะแนนสอบภาคปฏบัิติและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่า

ผ่านการประเมิน 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ 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 

1. Vicenzino B, et al. (2011). Mobilization with movement; The art and the science. Elsevier 

Churchil Livingstone.  

2. Lawry GV. (2012). Systematic musculoskeletal examination. Mc Graw Hill.  

3. Goodman CC and Kelly Snyder TE. (2013). Differential diagnosis for physical therapists 5th. 

Elsevier Churchil Livingstone. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏบัิติการ ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชาและ มคอ.5 ปีทีผ่่านมา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสัมมนา/รายงาน การนาํเสนอ การมีส่วนร่วม อภิปรายและพฤติกรรม

ในช้ันเรียน 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิ์รายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนและจากนิสติประเมินตนเอง 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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