
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 616 การรกัษาดว้ยมือและการเคลือ่นไหว 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 616    การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว 

PTX 616  Manual and Movement Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายภาพบาํบัด)  

หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กสิมา      เอกธุวะปราณ ี     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (kasima@g.swu.ac.th) 

ผศ.ดร.นิตยา    วิริยะธารากจิ     อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ชัชฎา   ชินกุลประเสริฐ     อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ภัทริยา  อนิโทโ่ล่               อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล และคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

16 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธิบายหลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่ และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล (2.2) 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอธบิายแนวทางแก้ไขที่ต้องใช้หลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มี

การพัฒนาข้ึนใหม่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (3.2) 

3. ปฏบัิติเทคนิคเฉพาะ และพัฒนาทกัษะการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5)  

4. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ประยุกต์การรักษาด้วยมือ และติดตามความก้าวหน้า

ทางด้านการวิจัย 

(3.2,4.1,4.2,5.2,5.3,5.5)  

 5. แสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกบัปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย สิทธิผู้ป่วย อย่างมีเหตุผล มีการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจ

ทางด้าน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ปัญหาทั้งในที่ทาํงานและชุมชนให้สอดคล้องกับบริบท

ทางสงัคม (1.1)  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

ปรับให้สอดคล้องกบั มคอ.2 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษาหลักการพัฒนาทกัษะการรักษาด้วยมือ การเคล่ือนไหว เทคนิคเฉพาะ ความก้าวหน้าด้านการวิจัย 

รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา  

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ/ สมัมนา/อภิปราย      

 60  ชม./ภาคการศึกษา 

60ชม./ 

ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชาภาษาไทย 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PTX616 
การรักษาด้วยมอืและ 

การเคล่ือนไหว                   

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. ริเริม่หรือช้ีใหเ้ห็นขอ้ทีค่วรปรบัปรุงและพฒันาทางจริยธรรมดว้ยดุลยพนิิจทางคุณธรรม 

(ความรบัผดิชอบหลกั) 

2. สามารถประมวลปัญหา และ จัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหา เชิง

วิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึง ความรู้สกึ ของผู้อื่น (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่น ประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอย่างจริงจัง 

(ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. 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 

นิสติระดับบัณฑติศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ และทกัษะการรักษาด้วยมือและการ

เคล่ือนไหว ที่เป็นเทคนิคเฉพาะที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอนัก่อให้เกดิคุณประโยชน์ที่สาํคัญในการปฏบัิติทางวิชาชีพหรือ

ต่อสงัคม (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบติัทีเ่ปลีย่นแปลงในวิชาชีพ 

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติและใหคํ้าแนะนาํแก่ผูอื้่นไดอ้ย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบ

หลัก) 

3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบ การวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย

อย่างมีประสิทธภิาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

2.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและปฏบัิติกบักรณีศึกษา 

2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีพ่ฒันา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาด้วยการ วิจัยข้ันสูงเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆท้งัจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิด

การปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญั (ความรับผิดชอบหลัก) 
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3. สามารถปรับปรุงหรือสร้างแนวปฏบัิติในวิชาชีพใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สถานการณ์และบริบท

ทาง สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

 

3.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาโดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์โดย

บูรณาการความรู้ใน สาขากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการ  

3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์งานวิจัยหรือโครงการวิจัยเพ่ือขยายองค์

ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏบัิติ หรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขา

ที่เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน     

        

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีพ่ฒันา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกันได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํทีดี่ทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรบัผดิชอบหลกั) 

2. สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์(ความรบัผดิชอบหลกั) 

3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมี 

ประสทิธภิาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

 

4.2  วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพ่ือให้

เสนอแนวทางการวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  
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4.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

2. สือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการสือ่สารต่อกลุ่มบุคคล

ต่างๆ (ความรบัผดิชอบหลกั) 

3. นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ (ความรบัผดิชอบหลกั) 

5. มีทกัษะและความสามารถในการใชแ้ละประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึเครือ่งมือ

ทางงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ 

(ความรบัผดิชอบหลกั) 

5.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงาน โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ  

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้ง

ที่ 

วนั/เดือน/ปี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

 
สอ

บ
ป

ฏิบ
ตัิ 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 
อาจารย์

ผูส้อนร่วม 
สื่อท่ีใช ้ หอ้ง 

1 จ. 8 ม.ค. 61 13.30-

16.30 

3     Lecture: Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา   Powerpoint เอกสาร

ประกอบการสอน ผู้ป่วยจาํลอง 

601 

2 อ. 16 ม.ค. 61 9.30-

12.30 

 3    Practice:Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

3 13.30-

16.30 

 3    Practice:Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

4 อ. 23 ม.ค. 61 13.30-

16.30  

 3    Practice:Advanced neural mobilization ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

5 อ. 30 ม.ค.61 8.30-

12.30 

  4   Seminar:: Advanced neural 

mobilization 

ผศ.ดร.นิตยา อ.ดร.กสมิา Powerpoint เอกสาร

ประกอบการสอน ผู้ป่วยจาํลอง 

601 

6 13.30-

14.30 

    1 Lab Exam:: Advanced neural 

mobilization 

ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

7 อ. 20 ก.พ. 61 9.00-

12.00  

3     Lecture: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา   Powerpoint เอกสาร

ประกอบการสอน ผู้ป่วยจาํลอง 

601 

8 13.00-

16.00  

 3    Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

9 อ. 27 ก.พ. 61 9.00-

12.00  

 3    Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

10 13.00-

16.00  

 3    Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 
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ค

รั้ง
ที่ 

วนั/เดือน/ปี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

 
สอ

บ
ป

ฏิบ
ตัิ 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 
อาจารย์

ผูส้อนร่วม 
สื่อท่ีใช ้ หอ้ง 

11 อ. 6 ม.ีค. 61 9.30-

12.30 

3     Lecture: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา   Powerpoint เอกสาร

ประกอบการสอน ผู้ป่วยจาํลอง 

601 

12 13.30-

16.30 

 3    Practice: MeKenzie exercise 

(ภาษาองักฤษ) 

ผศ.ดร.ภัทริยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

13 อ.13 ม.ีค. 61 9.00-

12.00 

3     Lecture: Movement impairment of LE อ.ดร.ชัชฎา   Powerpoint เอกสาร

ประกอบการสอน ผู้ป่วยจาํลอง 

601 

14 13.00-

16.00 

 3    Practice: Movement impairment of LE อ.ดร.ชัชฎา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

15 อ. 20 ม.ีค. 61 8.30-

12.30 

  4   Seminar: Movement impairment of 

UE 

ผศ.ดร.นิตยา อ.ดร.ชัชฎา ผู้ป่วยจาํลอง 601 

16 12.30-

13.00 

 0.5    Feedback ผศ.ดร.นิตยา อ.ดร.ชัชฎา    

17 13.30-

14.30 

    1 Lab Exam: Movement impairment of 

UE 

ผศ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

18 จ. 26 ม.ีค. 61 13.30-

14.30 

   2  Lec Exam 1: Advanced neural 

mobilization and Movement 

impairment of UE 

อ.ดร.กสมิา     601 

19 อ. 27 ม.ีค. 61 9.00-

12.00 

 3    Practice: Movement impairment of LE อ.ดร.ชัชฎา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

20 13.00-

16.00 

 3    Practice: Movement impairment of LE อ.ดร.ชัชฎา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

21 พ.28 ม.ีค.61 9.30-

12.30 

 3    Practice: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา   ผู้ป่วยจริง องครักษ ์
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ค

รั้ง
ที่ 

วนั/เดือน/ปี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

 
สอ

บ
ป

ฏิบ
ตัิ 

หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 
อาจารย์

ผูส้อนร่วม 
สื่อท่ีใช ้ หอ้ง 

22 13.30-

16.30 

 3    Practice: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา   ผู้ป่วยจริง องครักษ ์

23 อ. 10 เม.ย. 61 8.30-

12.30 

  4   Seminar: Movement impairment of 

LE 

อ.ดร.ชัชฎา อ.ดร.กสมิา ผู้ป่วยจาํลอง 601 

24 12.30-

13.00 

 0.5    Feedback อ.ดร.ชัชฎา อ.ดร.กสมิา    

25 อ. 24 เม.ย. 61 9.00-

10.00 

    1 Lab exam: Movement impairment of 

LE 

อ.ดร.ชัชฎา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

26 พ.25 เม.ย. 61 8.30-

12.30 

  4   Seminar: MeKenzie exercise 

(ภาษาองักฤษ) 

ผศ.ดร.ภัทริยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

27 13.30-

14.30 

    1 Lab exam: MeKenzie exercise ผศ.ดร.ภัทริยา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

28 พฤ. 3 พ.ค. 61 9.00-

10.00  

   2  Lec Exam 2: MeKenzie exercise and 

movement impairment of LE 

อ.ดร.กสมิา     601 

29  จ. 7 พ.ค. 61 9.00-

12.00 

3     Kinesio taping (โครงการบก.หา

รายได)้ 

อ.ดร.กสมิา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

30 พฤ. 10 พ.ค. 

61 

8.30-

12.30 

 3    Kinesio taping  (โครงการบก.หา

รายได)้ 

อ.ดร.กสมิา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

31 จ.14 พ.ค. 61 13.30-

17.30 

 4    Kinesio taping  (โครงการบก.หา

รายได)้ 

อ.ดร.กสมิา   ผู้ป่วยจาํลอง 601 

รวมชั่วโมง 15 44 16 4 4 83 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

1, 2 

และ 3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.2, 1.3 

- พฤติกรรมในช้ันเรียน 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏบัิติ 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกที่

เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมในการสมัมนาและ

การฝึกปฏบัิติ  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1, 2 

และ 3 

ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

 

26 ม.ีค. 60,  

3 พ.ค. 60 

และตลอด

การจัดการ

เรียนการสอน 

35% 

1,2และ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.2, 3.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

26 ม.ีค. 60,  

3 พ.ค. 60 

และ 

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

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2, 5.3, 5.5 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

30 ม.ค. 60 

20 ม.ีค. 60 

28 ม.ีค. 60 

10 เม.ย. 60 

10% 

  -    

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 สอบทฤษฎี        

Advanced neural mobilization      5% 

 McKenzie exercise       5% 

 Movement impairment (UE)      5% 

 Movement impairment (LE)      5% 

   รวม       20% 

กจิกรรมที่ 2 สอบปฏบัิติ แบ่งเป็น 

 Advanced neural mobilization      10% 

 McKenzie exercise       10% 

 Movement impairment (UE)      10% 

 Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       40%   

กจิกรรมที่ 3 นาํเสนอและสัมมนา แบ่งเป็น   

 Advanced neural mobilization      10% 

 McKenzie exercise       10% 

 Movement impairment (UE)      10% 

Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       40%  

    รวมทั้งหมด     100% 

 

เกณฑผ่์านการประเมิน 

1. นิสติต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนสอบภาคปฏบัิติและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ

ว่าผ่านการประเมิน 

• 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 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏบัิติการ ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

และ มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- พิจารณาแบบประเมินการสัมมนาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2560 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสัมมนาคร้ังสดุท้ายของนิสิตแต่ละบุคคล

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 12 

 



มคอ. 3 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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