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มคอ.3 
รายวิชา กบ 121 หตัถบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 121 หัตถบาํบัด  
PX 121  Manual Therapy   

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (0-3-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์บัณฑติ (สาขากายภาพบาํบัด) (หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2558) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาํบดั) 

ประเภทรายวชิา หมวดวิชาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ. ดร.รัตติยา  จินเดหวา ratt@swu.ac.th 
 
 

อาจารยผ์ูป้ระสานงาน

  อาจารย์ประภาวดี  ภิรมย์พล papawad@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงาน

  รศ.ดร.ฐาปนีย ์หงส์รัตนาวรกิจ 

  

ภาควิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
tapanee@swu.ac.th 
 อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ. ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสิน saitida@swu.ac.th 
 
 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย ์ดร.ภทัริยา  อินทร์โท่โล่ pattariy@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยสุ์วฒัน์  จิตรดาํรงค ์ suwat@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยว์าสนา  เตโชวาณิชย ์ wassana@swu.ac.th  อาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย ์ดร. ณฐักาญจน์  รุณรงค ์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

อาจาร์ ดร. วีรยา  ประโมทยกุล

  

  

weeraya@swu.ac.th  อาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย์ จินตนา ตันหยง jintanat@swu.ac.th 
 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณ ี  kasima@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/ ช้ันปีที่ 1  
6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องปฏบัิติการ 220,221, 308  คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน 2559 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้วยมือ ตามวิธีหัตถบําบัด ได้อย่างถูกวิธี และสามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้วิธหัีตถบาํบัด ได้ถูกต้องตามผลของหัตถบาํบัด ข้อบ่งช้ีและข้อห้ามใช้  

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา  นสิิตสามารถ 

1. บอกถึงหลักการ วิธกีาร ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามใช้ และผลของหัตถบาํบัดได้อย่างถูกต้อง 
(2.2, 2.3) 

2. ปฏบัิติทกัษะด้วยมือ ตามวิธีหัตถบาํบัด ได้แก่ การนวดสากล การนวดไทย การนวด

จีน การนวดเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน ได้อย่างถูกวิธี (2.2, 2.3) 
3. บอก เลือก และประยุกต์วิธีการหัตบาํบัด ในทางคลินิกกายภาพบาํบัด ได้อย่าง

ถูกต้อง (2.2 ,2.3,3.1, 3.3) 
4. อธบิาย คิดวิเคราะห์และประยุกต์วิธกีารนวดเพ่ือออกแบบคร่ืองมือใช้ในหัตถบาํบัด

ได้ (3.1, 3.3, 5.3) 
5. ปฏบัิติและบอกประโยชน์ของ aromatherapy ร่วมกบัการนวดเพ่ือสขุภาพ (2.2, 

2.3) 
6. แสดงคุณลักษณะนิสิตที่มีระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ รับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

และปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด  
(1.2) 

7. ปฏบัิติการนวดในกจิกรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน

เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย (1.2) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

๒ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏบัิติทกัษะการรักษาด้วยมือตามหลักการและวิธกีารทางหัตถบาํบัดที่เป็นสากล ภมิูปัญญา

ไทย และต่างประเทศ การประยุกต์วิธกีารหัตถบาํบัดระหว่างการรักษาทางกายภาพบาํบัดเบ้ืองต้นกบั

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏบัิติ สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

0 42 3 0 

    
3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 
 

4..จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง

ส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้

อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคม

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

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 
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ได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยกาํหนด ผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง

กายภาพบาํบัด 

2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มี

ความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต เสียสละ และสามารถจัดการกบั

ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพนิจิทีเ่หมาะสม 

3 เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหา

จริยธรรมในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการ

รับบริการ 

 

1.2 วิธกีารสอน 

1 สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ               

ทั้งในช่ัวโมงปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพ   

2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสํานึกสาธารณะ                      

โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่ มีต่อวิชาชีพ              

ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ในรูปแบบมอบหมายงาน/

กิจกรรมกลุ่ม ทาํข้อตกลงก่อนการเรียน และจัดกิจกรรมบูรณาการ

กบับริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.3 วิธกีารการประเมินผล 

1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงาน

และที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสูตร บันทึกการเข้าช้ันเรียนและส่ง

งานตรงเวลา 

2 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและ

กจิกรรมต่างๆ มีการอ้างองิอย่างถูกต้องและเหมาะสมในรายงาน 

3 ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
4. การประเมินตนเองของผู้เรียนและจากผู้ร่วมช้ันเรียน 

2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและ

ศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสู่

สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1.  อธิบายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2.  อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่ เป็นพื้ นฐานของวิชาชีพ

กายภาพบาํบดั 

3.  มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. (ไม่ประเมิน) 

5. (ไม่ประเมิน) 

 

2.2 วิธกีารสอน 
1 เน้นการฝึกปฏิบัติโดยกาสาธิต ปฏิบัติตามและให้นิสิตแสดงการ

ปฏบัิติในแต่ละหัวข้อของรายวิชา 

2 จัดให้มีการสัมมนา หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือสะท้อนถึงการมี

ความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพอย่างมีระบบ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

3 มอบหมายงานรายกลุ่มเพ่ือสนับสนุนให้นิสิตค้นคว้าความรู้และ

ประยุกต์ความรุ้ในวิชาชีพ 

 

2.3 วิธกีารประเมินผล 

1 สอบภาคปฏบัิติ ซ่ึงรวมถึงการซักถามความรู้พ้ืนฐานของวิชาชีพ 

2 สงัเกตการปฏบัิติด้วยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ 

3 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม ธรรมเนียมปฎิบัติ ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4  การประเมินตนเองของผู้เรียนและประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะ

ทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์                 

การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐาน

ในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 
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1 สามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ

เพิม่ข้ึน      
2 (ไม่ประเมิน) 

3 สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพ

และความรูอื้่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัและ มี

คุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4 สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับ

ความ รู้ในศาสตร์อื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2 วิธกีารสอน 

1  ส่ งเส ริม ให้ เกิ ด เจตค ติที่ ดี ในการ ค้นค ว้า ศึ กษ าด้ วยตน เอ ง                 

อย่างต่อเน่ือง 

2  การจัดสัมมนา กรณีศึกษาทางคลินิก โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ 

คิดวิเคราะห์ค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิง

ประจักษ์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นิสิตวางแผนการเลือกวิธีทาง

หัตถบาํบัดที่เหมาะสม วางแผนออกแบบอุปกรณ์นวดและรายงานใน

ช้ันเรียน และมีการสะท้อนความคิด ในช้ันเรียน 

 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1  ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้า

ศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2  ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา                  

โดยการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน  

3  การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ                     

การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจากการสมัมนา 

4  การประเมินตนเองของผู้เรียนและผู้ร่วมช้ันเรียน 

4. ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้     ต้องมี

ความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ในศาสตร์ของ

วิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 

๖ 
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โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

1.  (ไม่ประเมิน) 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน

ของตนเองและของกลุ่ม 

3.  (ไม่ประเมิน) 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอย่างต่อเน่ือง  

 

4.2 วิธีการสอน  

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ร่วมงาน ใน

รูปแบบ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึกที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการจัดกิจกรรมบูรณาการกับ

บริการวิชาการ 

2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของ

ภาวะผู้นําและผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพ ในหลากหลาย

สถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะ

ยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

 
4.3 วิธกีารประเมินผล 

1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม                   

โดยอาจารย์ และนิสติร่วมช้ันเรียน 

2  ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

3   การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียน รู้ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล นําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด 

การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่ม

บุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

๗ 
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1 (ไม่ประเมิน) 

2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศในการเก็บ รวบรวม ข้อมูล 

ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 

3 สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน               

และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสม 

 

5.2 วิธกีารสอน  

1  มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานใน

รายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  
 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1 ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน                    

กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะ                  

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

2. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

6.  ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ  

6.1  ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติ

ทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1.  มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการ

ตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน บําบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริม

สขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่าง

เป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความ รู้  ความเข้าใจใน วิชาชีพ

กายภาพบําบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-

based) ในการปฏบัิติงาน  

3 มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแล

สขุภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

๘ 
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 4 .มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศัก ด์ิศ รีของความเป็นมนุษ ย์

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพใน

ชุมชนในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการเพ่ือให้นิสิตใช้

ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพ 

2. สอดแทรกกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสาร

ความรู้       ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. สอดแทรกโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหา

และวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและ

การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพใน

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ในช่วงการฝึกปฏบัิติ 

 

6.3 วิธกีารประเมิน 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึกปฏบัิติทางคลินิก การวิเคราะห์

ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้

เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีศึกษา

และขณะสอบปฏบัิติ  

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

 

ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2559 

วิชา  กบ 121  ช่ือวิชาหตัถบาํบดั หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 1 ( 0 - 3 - 0 )  
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for massage and effects of 

massage, theraputic massage 

  รัตติยา 

          

220, 221 powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

   14.3

0-

16.3

0 

  2       International Massage 

tecniques  

  รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สวุัฒน์ ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

2 

ศ20 

ม.ค..

60 

  13.3

0-

15.3

0 

  2       Arm and leg massage   รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สวุัฒน์ ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

   

15.3

0-

16.3

0 

  1       Clinical application of 

massage  

  รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สวุัฒน์ ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

อาสาสมัคร

กรณีศึกษา 

3 

ศ 27 

ม.ค..

60 

  13.3

0-

14.3

0 

  1       Back massage   ภทัริยา ประภา

วดี 

วาสนา รัตติยา ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

   14.3

0-

15.3

0 

  1       Abdominal massage   ภทัริยา ประภา

วดี 

วาสนา รัตติยา ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 



มคอ. 3 

   15.3

0-

16.3

0 

  1       Neck massage   รัตติยา ภทัริยา วาสนา ประภา

วดี 

ณัฐ

กาญจน์ 

จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

4 

ศ 3 

ก.พ..

60 

  13.3

0-

14.3

0 

  1       Face massage .   สายธดิา ประภา

วดี 

ภทัริยา รัตติยา สวุัฒน์ จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

   

14.3

0-

16.3

0 

  2       Clinical application of 

massage  

  รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สายธดิา สวุัฒน์ จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

อาสาสมัคร

กรณีศึกษา 

5 

ศ 10 

ก.พ..

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Connective tissue massage   รัตติยา ประภา

วดี 

กสมิา ณัฐกาญ

จน 

สวุัฒน์ จินตนา 220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

6 

ศ 17 

ก.พ..

60 

  
13.3

0-

14.3

0 

  1        Pre lab : Treaditional Thai 

Massage  

  

รัตติยา 

ประภา

วดี 

กสมิา สวุัฒน์ วีรยา จินตนา 308 pqwe point 

ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

   14.3

0-

16.3

0 

  2       Treaditional Thai Massage    รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สวุัฒน์ วีรยา จินตนา 308 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

7 

ศ 24 

ก.พ..

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Treaditional Thai Massage   

รัตติยา 

ประภา

วดี 

ภทัริยา 

สวุัฒน์ วีรยา จินตนา 308 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

8 

ศ 3 

มึ.ค.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Treaditional Thai Massage & 

foot massage 

  

รัตติยา 

ประภา

วดี 

ภทัริยา 

สวุัฒน์ วีรยา จินตนา 308 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

9 

ศ 10 

มึ.ค.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Chinese massage   

รัตติยา 

ประภา

วดี 

สวุัฒน์ 

กสมิา วีรยา จินตนา 

220, 221 เถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

10 

ศ 17 

มึ.ค.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Chinese massage   

รัตติยา 

ประภา

วดี 

สวุัฒน์ ภทัริยา วีรยา จินตนา 

220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

11 

ศ 24 

มึ.ค.

60 

  13.3

0-

14.3

0 

  1        Pre lab : Massage for health 

& aroma massage 

ฐาปนีย ์

รัตติยา 

ประภา

วดี  

สวุัฒน์ 

ภทัริยา สายธดิา   

220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

   
14.3

0-

16.3

  2       Massage for health & aroma 

massage 

ฐาปนีย ์ รัตติยา ประภา

วดี  

สวุัฒน์ ภทัริยา สายธดิา   220, 221 ถ่ายภาพสาธติ

การฝึกปฏบัิติขึ้น

จอใหญ่ 

เอกสารการสอน 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 
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0 

12 

ศ 31 

มึ.ค.

60 

  
13.3

0-

16.3

0 

    3     seminar: Applied massage to 

clinical treatement & design 

massage tool base on 

massage techniques 

  

รัตติยา สวุัฒน์         

220, 221 power point 

เอกสารการสอน 

13 

ศ 7 

เม.ย.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

    3     seminar: Applied massage to 

clinical treatement & design 

massage tool base on 

massage techniques 

  

รัตติยา สวุัฒน์   

      220 power point 

เอกสารการสอน 

14 

ศ 21 

เม.ย.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

  3       Overview practices: Thai & 

connective tissue 

massage,International 

massage(เกบ็คะแนน) 

  รัตติยา  ประภา

วดี  

ภทัริยา สายธดิา สวุัฒน์    220, 221   

15 

ศ 28 

เม.ย.

60 

  13.3

0-

16.3

0 

        3 Lab examination: Thai & 

connective tissue 

massage,International 

massage 

  รัตติยา ประภา

วดี 

ภทัริยา สายธดิา สวุัฒน์   220, 221   

16 

ศ 19 

พ.ค.

60 

  

13.0

0-

16.0

0 

  3        Case study: กจิกรรม 

เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

นิสติด้านทกัษะปฏบิัตกิารนวด

บูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุ

ศลิปวัฒนธรรมการนวดไทย 

อ่อนถ่อมตนกบัการเรียนการ

สอน 

  รัตติยา ประภา

วดี 

จินตนา ณัฐ

กาญจน์ 

สวุัฒน์  คณะต่างๆ

ใน

มหาวิทยา

ลัย 

แบบประเมิน

ผลสาํเรจ็การ

บูรณการ 

     0 39 6 0 3                    

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที่ 

ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน 
1, 2 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

(1.1), 1.2, (1.3), 

(1.4),(1.5) 
 

- สังเกตพุฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ

แสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่าง  

- พฤติกรรมการตรงต่อเวลา เข้า

เรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ ใน

งานสมัมนาที่ได้รับมอบหมาย  

- พฤติกรรมการแนะนาํตัว บอก

วัตถุประสงค์ก่อนการปฏบัิติ 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

- ตลอด

ภาค 

   การศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

14, 15 

5% 

2, 3 

 

ความรู้ 

(2.1), 2.2, 2.3, 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- สงัเกตพฤติกรรมในการทาํ

- สปัดาห์ที่ 

14, 15, 16 

80 % 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 
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(6.1),(6.2), 

(6.3),(6.4)  

กจิกรรม 

2, 3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1,3.3, (3.4) 

- ประเมินการปฏบัิติ 

- ประเมินสมัมนาการประยุกต์การ

นวดทางคลินิก การออกแบบอุปกรณ์

นวด 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเหน็ สัมมนา 

- สปัดาห์ที่ 

12, 13, 14 

- สปัดาห์ที่ 

15, 16 

 

5 % 

 

5 % 

2, 3 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 (4.2, 4.4) 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การ

มีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ สมัมนา และการ

ทาํกจิกรรม 

สปัดาห์ที่ 

12, 13, 16 

0 % 

2, 3 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (5.2), (5.3)   

-ประเมินสมัมนาการประยุกต์การ

นวดทางคลินิก การออกแบบอุปกรณ์

นวด 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

-ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเหน็ สัมมนาและการทาํ

กจิกรรม 

สปัดาห์ที่ 

12, 13 

5 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

กิจกรรม 1; ปฏิบติั , 2; สมัมนา, 3; กิจกรรมสรา้งเสริมประสบการณ ์

รายละเอียดการประเมินและเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : 

1. การสอบปฏบัิติ รวมเจตคติตต่อวิชาชีพ     90% 

  การนวดแขนหรือขา    21% 

  การนวดคอบ่า หรือหลัง    21% 

  การนวดหน้า        16% 

  การนวดไทย     16% 

  การนวดเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน    16% 

 2. การสมัมนาการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและการใช้เคร่ืองมือ  10% 
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 ตัดเกรดจากคะแนนรวมทั้งหมด  มากกว่าหรือเทา่ 80%     เกรด A 

75-79.9                                       B+                                                             

70-74.9                                       B                                                                 

65-69.9             C+ 

60-64 .9              C 

55-59.9              D+ 

50-54.9                        D 

< 50                E 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด  

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 60  และ

ต้องได้เกรด C   ข้ึนไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน  

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. รัตติยา  จินเดหวา.  การนวด. โครงการจัดต้ังคณะกายภาพบาํบัด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2539 

2.  Ostrom KW. Massage and the original Swedish movement.. University of 

Virginia  Library, Boulder, Colo., NetLibrary, 1997. 

3.  Hollis M. Reider B. Massage for therapists. Oxford, Blackwell Science, 1998. 

4.  Salvo SG. Massage therapy: principles and practice. Saunders Elsevier, 2007 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  SWU course web (A-tutor): PX 121  

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 
- http://www.massageenvy.com/types-of-massage/swedish.aspx 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
 - http://www.nhso.go.th/downloadfile/fund/CPG%20นวดไทย.pdf   

 -  http://www.youtube.com/watch?v=5N-Zg-52vgU  

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  ให้นิสติประเมินผู้สอน โดยแบบประเมิน 
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 14 
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน 

-  ผลการสอบ สงัเกตการณ์ การเรียนและการเข้าร่วมแสดงความคิดเหน็ของนิสติ 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การนําผลการประเมินผู้สอน ประเมินตนเองและประเมินรายวิชามาพิจารณา และหา

แนวทางในการปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดาํเนินการปรับปรุง 

ความต้องการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

นิสติยังมีทกัษะการนวดไทยน้อย เพ่ิมให้นิสติทาํศึกษาด้วยตนเอง

ในเร่ืองการนวดไทยก่อนไปทาํ

กจิกรรมในสถานการณ์จริง 

-ไม่มี- 

ไม่เข้าใจหลักการนวด เน้นยํา้ หลักการนวดและวิธีการ

นวดของแต่ละศาสตร์ให้ชัดเจน 

รวมถึงการยกตัวอย่างการ

นาํไปใช้ 

-ไม่มี-  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจ รายงานของนิสติ  
-  ทวนสอบแบบประเมินการสมัมนา การปฏบัิติว่าสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

-  ทวนสอบการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสมัมนา/รายงาน และการสงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง และการประเมินโดยนิสติ มาวิเคราะห์เพ่ือ 
     พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับปรุงวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้

ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ  
 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 15 

 


