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รายละเอยีดของรายวชิา กบ 616 การรักษาด้วยมือและการเคลือ่นไหว 

สาขากายภาพบําบัด 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

กภ 616  วชิา การรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหว 

PTX 616  Manual and Movement Therapy 

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั  

หมวดวชิาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กสิมา     เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 

ผศ.ดร.นิตยา   วริิยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ชชัฎา ชินกุลประเสริฐ  chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.ภทัริยา อินทร์โท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

20 มิถุนายน 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

เพื่อใหนิ้สิต 

1. อธิบายหลกัการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่ และเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล (2.2) 

2. วเิคราะห์ปัญหาและอธิบายแนวทางการแกไ้ขท่ีตอ้งใชห้ลกัการการรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหว

ท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลไดอ้ยา่งเหมาะสม (3.2) 

3. ปฏิบติัเทคนิคเฉพาะ และพฒันาทกัษะการรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหวท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่

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

4. พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ประยุกตใ์ชก้ารรักษาดว้ยมือและติดตามความกา้วหน้า

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

 5. แสดงออกถึงการจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พื้นฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจยั สิทธิผูป่้วย อย่างมีเหตุผล มีการสนับสนุนให้ผูอ่ื้นใช้ดุลยพินิจ

ทางดา้น จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพในการแกปั้ญหาทั้งในท่ีทาํงานและชุมชนใหส้อดคลอ้งกบับริบททาง

สังคม (1.1)  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

ปรับปรุงตามผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

การศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการรักษาดว้ยมือ การเคล่ือนไหว เทคนิคเฉพาะ ความกา้วหนา้ดา้นการ

วจิยั รวมทั้งพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา  
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเองนอก

ช้ันเรียน 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการของ

นิสิตเฉพาะราย 
60  ชม./ภาคการศึกษา 

60 ชม./ 

ภาคการศึกษา 
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อาจารยจ์ดัเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนท่ีตอ้งการ)  ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สัปดาห์ 

 

4. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความ 

สัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  

ทางวชิาชีพ 

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

             

    

  
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีพฒันา 

ส่งเสริมให้นิสิตสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการท่ีศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพฒันาดงัต่อไปน้ี 

1. ริเร่ิมหรือช้ีให้เห็นข้อทีค่วรปรับปรุงและพฒันาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินิจทางคุณธรรม (ความ

รับผดิชอบหลกั) 

2. สามารถประมวลปัญหา และ จดัการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซบัซอ้นรวมทั้งปัญหา เชิง

วชิาการหรือวชิาชีพโดยคาํนึงถึง ความรู้สึก ของผูอ่ื้น (ความรับผดิชอบรอง) 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้อ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม และจริยธรรมอยา่งจริงจงั 

(ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วธีิการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติั  

2. ส่งเสริมและจดักิจกรรมในหลกัสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

3. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
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1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนา้ท่ี และงานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดหลกัสูตร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผดิชอบระหวา่งฝึกปฏิบติั 

 

2 ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ในศาสตร์ และทกัษะการรักษาดว้ยมือและการ

เคล่ือนไหว ท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลของวิชาชีพทั้ ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั แนวคิดกระบวนการวจิยัพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ท่ีนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ดา้นความรู้ ดงัน้ี 

1. สร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมอนัก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ท่ีสาํคญัในการปฏิบติัทางวิชาชีพหรือ

ต่อสังคม (ความรับผดิชอบรอง) 

2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงและกว้างขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบัติทีเ่ปลีย่นแปลงในวชิาชีพ ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติและให้คําแนะนําแก่ผู้อืน่ได้อย่างเหมาะสม (ความรับผดิชอบหลกั) 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั การออกแบบ การวจิยั และการบริหารจดัการการวจิยัอยา่ง

มีประสิทธิภาพ (ความรับผดิชอบรอง) 

 

2.2  วธีิการสอน 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัให้มีการใชห้วัขอ้ปัญหา 

กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสัมมนา การอภิปราย การ

คน้ควา้ การวเิคราะห์  

3. การฝึกปฏิบติั โดยจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนและปฏิบติักบักรณีศึกษา 

2.3  วธีิการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบติั 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีกาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 
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 นิสิตไดรั้บการพฒันาดว้ยการการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหนิ้สิตคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

1. สามารถพฒันากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไ้ข และจดัการปัญหาดว้ยการ วิจยัขั้นสูงเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ (ความรับผดิชอบรอง) 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวชิาชีพอย่างมีนัยสําคัญ (ความรับผดิชอบหลกั) 

3. สามารถปรับปรุงหรือสร้างแนวปฏิบติัในวิชาชีพใ ห้ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ สถานการณ์และบริบท

ทาง สขภุาพท่ีเปล่ียนแปลงไป (ความรับผดิชอบรอง) 

 

3.2  วธีิการสอน 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 

2. สัมมนากรณีศึกษาโดยใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและมีหลกัฐานเชิงประจกัษโ์ดย

บูรณาการความรู้ใน สาขากายภาพบาํบดัและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทาง

วชิาการ  

3. มอบหมายงานท่ีมุ่งให้นิสิตไดเ้รียนรู้ คน้ควา้ วิเคราะห์งานวิจยัหรือโครงการวิจยัเพื่อขยายองค์

ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏิบติั หรือนาํเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิากายภาพบาํบดัหรือสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.3  วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝึกปฏิบติั 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีกาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผูเ้รียน            

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีพฒันา 

นิสิตไดรั้บการพฒันาให้สามารถปรับตวัและมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได ้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. แสดงความเห็นและมีความเป็นผู้นําทีด่ีทางวชิาการและวชิาชีพ (ความรับผดิชอบหลกั) 

2. สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกจิกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (ความรับผดิชอบหลกั) 

3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจดัการเวลาในการดาํเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมี 

ประสิทธิภาพ (ความรับผดิชอบรอง) 

4.2  วธีิการสอน 
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1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้าํและผูต้าม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบของกิจกรรมท่ีมีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพื่อใหเ้สนอ

แนวทางการวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลกัดนัให้เกิดการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน อนัจะไปสู่การฝึกท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล  
4.3  วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนา 

 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

2. ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการส่ือสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

(ความรับผดิชอบหลกั) 

3. นําเสนอผลงานวชิาการทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ (ความรับผดิชอบหลกั) 

5. มีทกัษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทาง

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ โดยเจาะลกึในสาขาวชิาชีพ (ความ

รับผดิชอบหลกั) 

5.2 วธีิการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงาน โดยใหนิ้สิตไดใ้ชท้กัษะทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้คร่ืองมือวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.3  วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใ้ช้

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

คร
ั้งที่

 

วัน/เดือน/ป เวลา 
บร

รย
าย

 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย  

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ 
อาจารย
ผูสอน
หลัก 

อาจารย
ผูสอน
รวม 

ส่ือท่ีใช หอง 

1 

อ 15 มค 62 

9.00-
12.00  

  3       
Practice: Advanced neural 
mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  Powerpoint เอกสารประกอบการสอน  601 

2 
13.00-
16.00 

  3       
Practice:Advanced neural 
mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

3 

อ 22 มค 62 

8.30-
11.30  

  3       
Practice:Advanced neural 
mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

4 
12.30-
16.30 

    4     
Seminar:Advanced neural 
mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

5 

อ 29 มค 62 

8.30-
12.30 

3         
Lecture:: Advanced neural 
mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

อ.ดร.กสิ
มา 

case study 601 

Lab 
exam 

13.30-
14.30 

        1 
Lab Exam:: Advanced 
neural mobilization 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 
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lec 
exam 

อ 12 กพ 62 
8.30-
9.30 

      1   
Lecture exam: Advanced 
neural mobilization 

อ.ดร.กสิ
มา 

    601 

6 
อ 12 กพ 

62 

9.00-
12.00 

3         โครงการบก.หารายได         

7 
13.00-
16.00 

  3       โครงการบก.หารายได         

8 
อ 26 กพ 

62 
8.30-
12.30 

  4       โครงการบก.หารายได         

9 

อ 5 มีค 62 

9.00-
12.00  

3         
Lecture: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  Powerpoint เอกสารประกอบการสอน  601 

10 
13.30-
16.30 

  3       
Practice: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

11 

อ 12 มีค 62 

9.00-
12.00  

  3       
Practice: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

12 
13.00-
16.00 

  3       
Practice: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

13 อ 19 มีค 62 
8.30-
12.30 

    4     
Seminar: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

อ.ดร.
ชัชฎา 

เปเปอรงานวิจัย 601 

14   
12.30-
13.00 

    0.5     feedback 
ผศ.ดร.
นิตยา 

อ.ดร.
ชัชฎา 
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lab 
exam 

  
13.30-
14.30 

        1 
Lab exam: Movement 
impairment of UE 

ผศ.ดร.
นิตยา 

    601 

15 

อ 26 มีค 62 

8.30-
10.30 2         

Lecture: Movement 
impairment (Hip)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

16 
10.30-
12.30   2       

Practice: Movement 
impairment (Hip)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

17 
13.30-
15.30   2       

Practice: Movement 
impairment (Hip)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

SDL 
15.30-
16.30           

SDL: Movement 
impairment (Hip)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

18 

อ 2 เมย 62 

8.30-
9.30 1         

Lecture: Movement 
impairment (Knee) 

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

19 
9.30-
12.30   3       

Practice: Movement 
impairment (Knee)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

20 
13.30-
15.30   2       

Practice: Movement 
impairment (Knee)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 

SDL 
15.30-
16.30           

SDL: Movement 
impairment (Knee)  

อ.ดร.
ชัชฎา   ผูปวยจําลอง 601 
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lec 
exam 

พ 3 เมย 62 
9.00-
10.00 

      1   
Lecture exam: Movement 
impairment of UE 

อ.ดร.กสิ
มา     601 

21 
อ 9 เมย 62 

8.30-
12.30     4     

Seminar: Movement 
impairment of LE  

อ.ดร.
ชัชฎา 

ผศ.
นิตยา 

วิเคราะหการเคลื่อนไหวตามหลักการ 
MSI 601 

22 
12.30-
13.00     0.5     feedback 

อ.ดร.
ชัชฎา 

ผศ.
นิตยา   601 

lec 
exam 

 ศ 12 เมษ 
62  

8.30-
12.30       1   

Lecture exam: Movement 
impairment of LE  

อ.ดร.กสิ
มา     601 

23 
9.30-
12.30  

3         Lecture: MeKenzie exercise  
ผศ.ดร.
ภัทริยา 

  Powerpoint เอกสารประกอบการสอน  601 

24 
13.30-
16.30 

  3       Practice: MeKenzie exercise  
ผศ.ดร.
ภัทริยา 

  ผูปวยจําลอง 601 

  
อ 16 เมย 

62 
            สงกรานต         

25 
อ 23 เมย 

62 

9.30-
12.30  

  3       
Practice: MeKenzie exercise 
(ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.
ภัทริยา 

  ผูปวยจริง องครักษ 

26 
13.30-
16.30 

  3       
Practice: MeKenzie exercise 
(ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.
ภัทริยา 

  ผูปวยจริง องครักษ 

lab 
exam 

ศ 26 เมย 
62 

9.00-
10.00         1 

Lab exam: Movement 
impairment of LE  

อ.ดร.
ชัชฎา     601 
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27 
อ 30 เมย 

62 

8.30-
12.30 

    4     
Seminar: MeKenzie 
exercise (ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.
ภัทริยา 

  
เปรียบเทียบการรักษาดวยวิธ ี

MeKenzie exercise กับวิธีตางๆ 
601 

Lab 
exam 

13.30-
14.30 

        1 
Lab: exam MeKenzie 
exercise 

ผศ.ดร.
ภัทริยา 

    601 

lec 
exam 

พ 1 พค 62 
8.30-
9.30 

      1   
Lecture exam: MeKenzie 
exercise 

อ.ดร.กสิ
มา 

    601 

รวมชั่วโมง 15 43 17 4 4   

 

คณาจารย์ให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติอย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละคร้ังและในการสมัมนาทุกคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมิน* 

1, 2 

และ 3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.2, 1.3 

- พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบติั 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมในการสัมมนาและ

การฝึกปฏิบติั  

ตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

10% 

1, 2 

และ 3 

ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสัมมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สัมมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

 

12 ก.พ. 62 

19 มี.ค. 62 

12 เม.ษ. 62 

1 พ.ค. 62 

และตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

35% 

1,2และ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.2, 3.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสัมมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สัมมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

12 ก.พ. 62 

19 มี.ค. 62 

12 เม.ษ. 62 

1 พ.ค. 62 

และ 

ตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

35% 

2 และ3 

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบติั 

- ประเมินจากการสมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

ตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

10% 

3 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2, 5.3, 5.5 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสัมมนา 

- รายงานรายบุคคล 

22 ม.ค. 62 

19 มี.ค. 62 

9 เม.ย. 62 

30 เม.ย. 62 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   

• การประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1 สอบทฤษฎี        

Advanced neural mobilization      8% 

 McKenzie exercise       7% 

 Movement impairment (UE)      8% 

 Movement impairment (LE)      5% 

   รวม       28% 

กิจกรรมท่ี 2 สอบปฏิบติั แบ่งเป็น 

 Advanced neural mobilization      8.5% 

 McKenzie exercise       9% 

 Movement impairment (UE)      8.5% 

 Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       36%   

กิจกรรมท่ี 3 นาํเสนอและสัมมนา แบ่งเป็น   

 Advanced neural mobilization      8.5% 

 McKenzie exercise       9% 

 Movement impairment (UE)      8.5  % 

Movement impairment (LE)      10% 

   รวม       36%  

    รวมทั้งหมด     100% 

 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

1. นิสิตตอ้งมาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนสอบภาคปฏิบติัและผลงานแต่ละหวัขอ้ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ

วา่ผา่นการประเมิน 

• เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

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+ 
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50.0-54.9 D 

< 50 E 

  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

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 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา  

- การส่ือสารและส่งขอ้เสนอแนะของนิสิตผา่นแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  การสังเกตการสอนของผูส้อน โดย ทีมผูร่้วมสอน หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ  

-  ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบติัการ ท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 

-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิรายวชิาและ 

มคอ.5 ปีทีผ่่านมา 

การดาํเนินการปรับปรุง ความต้องการสนบัสนุนจากสาขาวชิา 

ปรับเทคนิคการสอนและการประเมิน

ให้หลากหลาย เหมาะสมกบัแต่ละ

หัวข้อ 

ปรับเทคนิคการสอนให้

หลากหลายและปรับสดัส่วน

การประเมินให้เหมาะสมกบั

หัวข้อต่างๆมากข้ึน 

 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 14 

 



มคอ. 3 

- พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงค์รายวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวแ้ละวธีิการประเมินผลท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวชิา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสัมมนา/รายงาน การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและ

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสัมมนาคร้ังสุดทา้ยของนิสิตแต่ละบุคคล

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวชิา 

- ตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิต เพื่อพฒันาเน้ือหา

สาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

- ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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