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รายละเอียดของรายวิชา กบ 222 การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกกําลงักาย 1 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ222 การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 1  
PX222  Therapeutic Exercise I 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก)  

   และอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ผกาภรณ์  พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

  และอาจารย์ผู้สอน 

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

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิธ ์ saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

อ.ดร.อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 อ.ดร.วีรยา  ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อ.ดร.ทพิวัลย์  มีแต้ม tippawano@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ทศพล  เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์  รุณรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อ.อรพินท ์ การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.พิมพ์พร  กล้วยอ่อน pimpornkl@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา/ ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2561  ช้ันปีที่ 2  

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

 –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา เพือ่ใหน้สิิตสามารถ 

 

1.   แสดงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และซ่ือสตัย์ (1.4, 1.5) 

2.  อธบิายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการออกกาํลังกายประเภทต่างๆ ได้  

  (2.2, 2.4) 

3. บอกข้อบ่งช้ี ข้อห้ามใช้ และประโยชน์ของการออกกาํลังกายประเภทต่างๆ ได้  

(2.2, 2.4) 

4. วิเคราะห์การทาํงานของกล้ามเน้ือและการเคล่ือนไหวของข้อต่อในขณะออกกาํลังกายได้ 

(3.1, 3.3) 

5. ปฏบัิติวิธเีคล่ือนไหวแบบผู้อื่นทาํให้ (Passive Movement) ออกกาํลังด้วยตนเอง (Active 

Exercise) ทั้งแบบมีแรงช่วย แบบมีแรงต้าน การยืดกล้ามเน้ือ การออกกาํลังกายเพ่ือเพ่ิม

ความทนทาน โดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย ได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธภิาพ ปลอดภัย และ

มีทกัษะที่ดี สอดคล้องกบัพยาธสิภาพของผู้ป่วยในกรณีศึกษา (2.2, 2.4, 3.1, 3.3) 

6. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือกาํหนดวัตถุประสงค์ และเลือกวิธีการออกกาํลังกายเพ่ือ

การรักษาได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วย (2.2, 2.4, 3.1, 3.3) 

7. ประยุกต์ความรู้ในการออกกาํลังกายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย และมีประสทิธภิาพ (2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีและปฏบัิติเกี่ยวกบัหลักการการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกาํลังกายโดยใช้อุปกรณ์

และเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการเคล่ือนไหว กาํลังกล้ามเน้ือ ความยืดหยุ่น และความ

ทนทาน เพ่ือรักษา ป้องกนั และส่งเสริมสขุภาพ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนาเชิง

บรรยาย 
สอนเสริม ปฏิบติั/สมัมนาเชิงปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 12 ชม./

สมัมนา 3 ชม. 

ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

ฝึกปฏบัิติ 42 ชม. 

สมัมนา/อภิปราย 3 ชม. 
7 ชม. 

    
3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาอธบิายรายวิชาแก่นิสติก่อนการเรียนการสอน  โดยนิสติสามารถเข้า

ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกหัวข้อได้ตลอดภาคการศึกษา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

แก่ผู้อื่นและสงัคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธ ิ

มนุษยชน สิทธิ เด็ก สิทธิ ผู้บ ริ โภค สิทธิ ผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของ ผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหา 

จริยธรรมในการดาํรงชีพได้ 

3.  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.  มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5.  มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6.  ไม่ประเมิน 

7.  ไม่ประเมิน 

8.  ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ตลอดการเรียนการสอน เช่น การเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความ

 รับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทาํของตนเอง ความมีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย์ การเคารพสทิธิ

 ผู้ป่วย สทิธมินุษยชน การรู้จักแยกแยะความดีความช่ัว เป็นต้น 

2. สอดแทรกประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพควบคู่การสอน

 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือการฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้อง 

 เหมาะสม  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ การเข้าช้ันเรียน (เช่น การมาเรียนตรงต่อเวลา 

การขาดเรียน) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดการเรียนการสอน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 
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2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 

     ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และสามารถนาํความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ 

     ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

 ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกายทั้งภาคทฤษฎี 

 ภาคปฏบัิติ อย่างเป็นระบบ             

2. การสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้าเกี่ยวกับการออกกาํลังกายเพ่ือป้องกัน และส่งเสริม

 สขุภาพ          

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติของแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การสัมมนา การ

 อภิปราย การฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการให้นิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา 

เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกายภาพบาํบัดวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้

นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 
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4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

3. ฝึกปฏิบัติและสัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆในสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

4.2  วิธกีารสอน 
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้

 เกิดการอภิปราย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟัง

 ความคิดเหน็ของบุคคลอื่นในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1.  ไม่ประเมิน 
2.  ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ 

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

      5.2 วิธกีารสอน 
1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.  ส่งเสริมทกัษะการสื่อสารในขณะฝึกปฏบัิติ 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
2. ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดขณะสมัมนา และขณะสอบภาคปฏบัิติของ

นิสติ 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1  ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพที่ต้องพัฒนา 

 เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถ

ให้บริการกบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ                

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

 1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

  ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

  หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

     ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical-    

  reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

 3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

  ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

 4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

  ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 
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 5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทาํงาน

  เป็นทีมร่วมกับผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ 

 

 6.2 วิธกีารสอน 

  1. ฝึกปฏบัิติข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกบัหลักการการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกาํลังกายเพ่ือพัฒนา 

     ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ สอดแทรกการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และ 

     หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) เพ่ือการปฏบัิติทางวิชาชีพต่อไป 

  2. กระตุ้นและสอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

      จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย ขณะฝึกปฏบัิติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ   

              ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพ  

              กายภาพบาํบัดต่อไป 

3. สอดแทรกกจิกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด 

ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  

5. สอดแทรกกิจกรรมในช้ันเรียนให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้  

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สังเกตการสอบภาคปฏบัิติของแต่ละหัวข้อในรายวิชา เพ่ือประเมินทกัษะการปฏบัิติข้ันพ้ืนฐาน

ซ่ึงเป็นหลักสาํคัญต่อการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในรายวิชาอื่นต่อไป 

2. สังเกตจากการแสดงความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมในช้ันเรียน การแสดงออกด้าน

 คุณธรรม   จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย ความสามารถในการสื่ อสาร เช่น การสัมมนา การ

อภิปราย การ ฝึกปฏบัิติ 

3. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียนที่ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการฝึก

 ปฏบัิติ มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน  

1.1 ภาคการศึกษาที ่1 

ค
รั้ง

ที่ 

วน้
 

วนัท่ีเรียน เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์
สถานท่ี/ 

หอ้งเรียน 

สื่อการสอน/ 

อุปกรณท่ี์ใช ้

1 TU 18/9/18 
10.30-

12.30 
2      Lecture: Passive exercise อรวรรณ      powerpoint 

2 F 21/9/18 

9.30-12.30  3     Lab: Passive Exercise I อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 
อรพิน

ท ์
ณัฐกาญจน์ 305, 308 

การสาธติหน้าช้ัน

เรียน 13.30-

16.30 
 3     Lab: Passive Exercise II อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 

อรพิน

ท ์
ณัฐกาญจน์ 305, 308 

3 TU 16/10/18 9.30-12.30    3      
 

Lab: Passive exercise (ประเมินการ

ปฏิบติั) 
อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 

อรพิน

ท ์
ณัฐกาญจน์ 305, 308 - 

4 F 19/10/18 8.30-10.30 2      
Lecture: Flexibility exercise-

Stretching technique 
อรวรรณ      powerpoint 

5 TU 30/10/18 8.30-12.30  4     
Flexibility exercise-Stretching 

technique I 
อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 

อรพิน

ท ์
ทศพล 305, 308 

การสาธติหน้าช้ัน

เรียน 

6 F 2/11/18 
10.30-

12.30 
 2     

Flexibility exercise-Stretching 

technique II 
อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 

อรพิน

ท ์
ทศพล 305, 308 

การสาธติหน้าช้ัน

เรียน 

7 TU 6/11/18 9.30-10.30   1    

Seminar: Passive exercise and 

Flexibility exercise-Stretching 

technique 

อรวรรณ ผกาภรณ์     
สมัมนาหน้าช้ัน

เรียน 
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รั้ง
ที่ 

วน้
 

วนัท่ีเรียน เวลา 

บ
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ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
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สอ
บ

บ
รร

ยา
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สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์
สถานท่ี/ 

หอ้งเรียน 

สื่อการสอน/ 

อุปกรณท่ี์ใช ้

8 F 9/11/18 
13.30-

16.30 
 3     

Lab: Flexibility exercise-

Stretching technique (ประเมินการ

ปฏิบติั) 

อรวรรณ ผกาภรณ์ กนกวรรณ 
อรพิน

ท ์
ทศพล 305, 308 - 

9 TU 13/11/18 8.30-9.00        0.5   

Lecture Exam: ครั้งท่ี 1     

(Passive, Flexibility-Stretching 

technique, Active exercise) 

กนกวรรณ เจ้าหน้าที่       - 

รวม 4 18 1 0 0.5 0                 

1.2 ภาคการศึกษาที ่2 

ค
รั้ง

ที่ 

วน้
 วนัท่ี

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย์ 
สถานท่ี / 

หอ้งเรียน 

สื่อการสอน / 

อุปกรณท่ี์ใช ้

1 TU 8/1/19 

13.50-15.30 2      Active exercise อรวรรณ       

15.30-16.30  1     Active exercise อรวรรณ ผกาภรณ ์ กนกวรรณ วีรยา  สนามฟุตบอล 
การสาธติ

ภาคสนาม 

2 TU 15/1/19 13.30-16.30  3     Active exercise อรวรรณ ผกาภรณ ์ กนกวรรณ วีรยา  305, 308 
การสาธติหน้าช้ัน

เรียน 

3 F 18/1/19 

8.30-10.30 
 

2 
   

 
    

Lecture: Progressive resisted 

exercise 
ผกาภรณ์      powerpoint 

 2     
 

    Lecture: Endurance exercise กนกวรรณ         powerpoint 
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มคอ. 3 
ค

รั้ง
ที่ 

วน้
 วนัท่ี

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 
อาจารย ์

 

สถานท่ี / 

หอ้งเรียน 

 

สื่อการสอน / 

อุปกรณท่ี์ใช ้

4 F 1/2/19 10.30-12.30 2   
 

  
Lecture: Suspension technique and 

exercise 
รัตติยา      powerpoint 

5 TU 5/2/19 13.30-16.30      3 Lab Exam: Active exercise อรวรรณ ผกาภรณ ์ กนกวรรณ วีรยา  305, 308 - 

6 F 8/2/19 8.30-12.30   4   
 

    Lab: Progressive resisted exercise ผกาภรณ์ กนกวรรณ วีรยา ทพิวัลย ์ พิมพ์พร 
220, 221, 

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

การสาธติหน้าช้ัน

เรียน และอุปกรณ์

การออกกาํลังกาย 

 
7 TU 12/2/19 

13.30-15.30   2   

 

    Lab: Progressive resisted exercise ผกาภรณ์ กนกวรรณ วีรยา ทพิวัลย ์ พิมพ์พร 

15.30-16.30    
1 

  SDL        

8 F 15/2/19 8.30-12.30   4   

 

    
 Lab: Suspension I  (Gr2 เลขที่ 

33-57; Gr1 กบ231)  
รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา    

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

 

อุปกรณ์การออก

กาํลังกาย 

 

9 F 22/2/19 8.30-12.30      

 

    
 Lab: Suspension I (Gr1 เลขที่ 1-

32 Gr2 กบ231)  
รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา    

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

 

อุปกรณ์การออก

กาํลังกาย 

 

10 TU 26/2/19 13.30-16.30      3 

 

Lab Exam: Progressive resisted 

exercise 

 

ผกาภรณ์ กนกวรรณ วีรยา ทพิวัลย ์ พิมพ์พร 305, 308 

 

อุปกรณ์การออก

กาํลังกาย 
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มคอ. 3 
ค

รั้ง
ที่ 

วน้
 วนัท่ี

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

 
สอ

บ
ป

ฏิบ
ตัิ 

หวัขอ้ 
อาจารย ์

 

สถานท่ี / 

หอ้งเรียน 
 

สื่อการสอน / 

อุปกรณท่ี์ใช ้

11 F 1/3/19 

8.30-10.30   2   

 

    
Lab: Endurance exercise I (Gr1 

เลขที่ 1-32)  
กนกวรรณ พีรยา พิมพ์พร    220, 221 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ ์

การออกกาํลังกาย 

 

 

 

 

  2  

 

  
 Lab: Suspension II  (Gr2 เลขที่ 

33-57; Gr1 กบ231)  
รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา   

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

10.30-12.30      

 

    
Lab: Endurance exercise I (Gr2 

เลขที่ 33-57)  
กนกวรรณ พีรยา พิมพ์พร    220, 221 

      

 

    
 Lab: Suspension II (Gr1 เลขที่ 1-

32 Gr2 กบ231)   
รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา   

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

12 F 8/3/19 13.30-15.30  2  
 

  Lab: Endurance exercise II  All กนกวรรณ พีรยา พิมพ์พร ทพิวัลย ์ ณัฐกาญจน์ 220, 221 

 

13

  

 TU  19/3/19 
13.30-

16.30  
    3  

 

    
Sem: Suspension  technique  and 

exercise  
รัตติยา วันวิสาข์ 

    

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

14  TU  26/3/19 13.30-16.30      
 

  3  Lab Exam: Endurance exercise  กนกวรรณ พีรยา พิมพ์พร ทพิวัลย ์ ณัฐกาญจน์ 305, 308 

 

15

  

TU  2/4/19  
13.30-

16.30  
      

 

3     SDL        
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มคอ. 3 
ค

รั้ง
ที่ 

วน้
 วนัท่ี

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์
สถานท่ี/ 

หอ้งเรียน 

สื่อการสอน/ 

อุปกรณท่ี์ใช ้

16 TU 9/4/19  

13.30-

15.00  
      1.5     SDL (เตรียมสอบ)        

15.00-15.45    

 

0.75  

Lecture Exam. Exercise ครั้งท่ี 2 

(Active exercise, Progressive 

resisted exercise) 

กนกวรรณ เจ้าหน้าที่      

17 F 12/4/19 8.30-12.30   4   

 

    
Suspension  technique  and 

exercise (ประเมินปฏิบติั) 
รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา   

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 
อุปกรณ ์

การออกกาํลังกาย 

 
18 F 19/4/19 8.30-12.30      

 

  

สาํรอง กรณปีระกาศหยุดสงกรานต ์

12/4/19) 

Suspension  technique  and 

exercise (ประเมนิปฏบิตั)ิ  

รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา 

    

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

19 TU 23/4/19 

13.30-15.00       

 

1.5    SDL (เตรียมสอบ)       

 

15.00-15.45       

 

0.75  

 

Lecture Exam. Exercise ครั้งท่ี 3 

(Endurance exercise, Suspension 

technique and exercise) 

 

กนกวรรณ 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ 
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มคอ. 3 
ค

รั้ง
ที่ 

วน้
 วนัท่ี

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

 
สอ

บ
ป

ฏิบ
ตัิ 

หวัขอ้ 
อาจารย ์

 

สถานท่ี/ 

หอ้งเรียน 
 

สื่อการสอน/ 

อุปกรณท่ี์ใช ้

20 F 26/4/19 8.30-12.30       สาํรองสอบปฏบิตั ิ

ผกาภรณ์ อรวรรณ 
กนกวรรณ 

ว. 
วีรยา ทพิวัลย ์ 220, 221 

โถงช้ัน 2 หน้า

ห้องประชุม

ใหญ่ 

 

อุปกรณ ์

การออกกาํลังกาย 

 

พีรยา 
ณัฐ

กาญจน์ 
พิมพ์พร   

รัตติยา วันวิสาข์ สายธดิา   

รวม   8 24 5 7 1.5 9               

หมายเหตุ คณาจารย์ให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ทุกคร้ังหลังเรียนทั้งหัวข้อฝึกปฏบัิติและสัมมนา 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน วนัท่ีประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1, 2, 3 

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.4, 1.5 (1.1, 

1.2, 1.3) 

 

 

 

 

- สงัเกตพุฤตกิรรมความ

รับผดิชอบในหน้าที่ การเข้าช้ัน

เรียน  

- สงัเกตพุฤตกิรรมการมส่ีวน

ร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน

และกจิกรรมต่างๆ 

- สงัเกตพุฤตกิรรมระหว่างการ

ฝึกปฏบิตัใินชั้นเรียน 

ตลอด 2 ภาคการศึกษา 

 

 

5 % 

 

 

1, 2, 3  

ความรู้  

2.2, 2.4 (2.1, 

2.3) 

 

- สอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

ของแต่ละหัวข้อในรายวิชา 

- การแสดงความรู้ความเข้าใจจาก

กจิกรรมในชั้นเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปราย การฝึก

ปฏบิตั ิ

- ประเมนิผลรายงาน ชิ้นงาน 

ตามที่กาํหนดในรายวิชา 
 

16 ต.ค.61 

6,13 พ.ย.61 

(ภาคการศึกษาที่ 1)  

5, 26 ก.พ.62 

19, 26 ม.ีค.62 

9, 12 (19), 23 เม.ย.62 

(ภาคการศึกษาที่ 2) 

 

50% 

1, 2, 3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, (3.4) 

- สงัเกตพฤตกิรรมและผลงานจาก

การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองใน

งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ความสามารถในการคดิ 

วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการ

อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

-สอบทฤษฎ ี

-สอบปฏบิตั ิ

 
 

16 ต.ค.61 

6,13 พ.ย.61 

(ภาคการศึกษาที่ 1)  

5, 26 ก.พ.62 

19, 26 ม.ีค.62 

9, 12 (19), 23 เม.ย.62 

(ภาคการศึกษาที่ 2) 

35% 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

(4.2, 4.4) 

  - ประเมนิจากการอภิปราย

ร่วมกนัในชั้นเรียน 

  - ประเมนิจากพฤตกิรรมและ

การแสดงออกของนิสติในขณะร่วม

การสมัมนา 

  - ประเมนิจากรายงานรายบุคคล 

ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอด 2 ภาคการศึกษา 5% 
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มคอ. 3 

1, 3 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(5.3) 

 - ประเมนิจากรปูแบบในการ

นาํเสนอ ผลงานของนิสติ  

- ประเมนิจากความสามารถใน

การสื่อสารด้านการพูดขณะ

สมัมนา และขณะสอบภาคปฏบิตัิ

ของนิสติ 

16 ต.ค.61 

6 พ.ย.61 

(ภาคการศึกษาที่ 1)  

5, 26 ก.พ.62 

19, 26 ม.ีค.62 

12 (19) เม.ย.62 

(ภาคการศึกษาที่ 2) 

5% 

- 

ทกัษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

 

 

                 - - - 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรบัผิดชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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มคอ. 3 

    การประเมินผล 

กจิกรรมที ่1  การสัมมนา ความรับผดิชอบงานต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   10%

กจิกรรมที ่2  การประเมินผลภาคทฤษฎี (6 หวัขอ้ หวัขอ้ ละ 5%)    30% 

        2.1 Passive exercise     

2.2 Flexibility exercise and stretching technique 

       2.3 Active exercise  (Isotonic and isometric exercise)    

2.4 Progressive resisted exercise   

       2.5 Suspension technique     

2.6 Endurance exercise 

กจิกรรมที ่3  การประเมินผลภาคปฏิบติั จากการประเมินผลระหวา่งเรียนและการสอบปฏิบติั 60% 

                     (6 หวัขอ้ หวัขอ้ละ 10%) 

3.1  Passive exercise         

3.2  Flexibility exercise and stretching technique     

3.3  Active exercise (Isotonic and isometric exercise)     

3.4  Progressive resisted exercise         

3.5  Suspension technique        

3.6  Endurance exercise        

รวม           100% 

 

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : 

- นิสิตตอ้งเขา้เรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80   จึงจะมีสิทธ์ิสอบ  ตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคปฏิบติั

ร้อยละ 60  ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 และไดเ้กรด C  ข้ึนไปจึงจะถือวา่สอบผา่น   

- ในหวัขอ้ท่ีมีการประเมินในชั้นเรียนห้ามนิสิตขาดเรียนโดยเด็ดขาด ยกเวน้มีเหตุจาํเป็น ตอ้งมี

ใบลาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษารับรอง หรือใบรับรองแพทย ์

- เขา้เรียนสายเกิน 15 นาที  3 คร้ัง นบัเป็นขาดเรียน  1 คร้ัง 

 

 ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์ โดยมีเกณฑก์ารตดัเกรดตามช่วงคะแนนดงัน้ี 

 A = 100-80.0  B+ = 79.9-75.0  B = 74.9-70.0  C+ = 69.9-65.0 

 C = 64.9-55.0  D+ = 54.9-50.0  D = 49.9-45.0     E = 44.9-0 
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มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. American college of sports medicine (2018) ACSM’s Guidelines for Exercise Testing 

and Prescription (10th edition). 

2. American college of sports medicine (2014) ACSM’s Resource Manual for Guidelines 

for Exercise Testing and Prescription (7th edition) 

3. American college of sports medicine (2012) ACSM’s Foundations of Strength Training 

and Conditioning. 

4. Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. 5th  edition; 

F.A. Davis company Philadelphia; 2007. 

5. Houglum PA. Therapeutic Exercise for Athletic Injuries: Athletic Training Education 

Series. Human Kinetics: USA, 2001. 

6. Dvir Z.  Isokinetics: Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications. Churchill 

Livingstone: Edinburgh, 1995. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในแผนการสอน 

2. เวบ็ไซด์วารสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

-  http://ptjournal.apta.org/ 

-  http://www.jospt.org/ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป  

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดาํเนินการปรับปรุง 

ความต้องการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

1. อยากให้มีการสรุปความรู้และ

การนาํไปใช้ของแต่ละหัวข้อ

เพ่ือให้นิสติเข้าใจและสามารถ

นาํไปประยุกต์ใช้ได้ดีย่ิงข้ึน 

2. ควรจัดทาํคลิปวิดีโอสื่อการ

เรียนการสอนทา่ยืดเเละทา่ออก

กาํลังกาย รวมถึงการออกคาํสั่ง

ในการฝึก เพ่ือให้นิสติสามารถ 

ไปทบทวนได้อย่างถูกต้องเเละ

ครบถ้วน 

3. อยากให้มีเวลาปฏบัิติเยอะๆ 

เวลาฝึกซ้อมน้อย และอยากให้มี

ช่ัวโมง SDL มากกว่าน้ี 

 

1. แจ้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ 

ให้สรุปความรู้และการนาํไป

ประยุกต์ใช้ โดยเน้นยํา้ให้ 

นิสตินาํความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ คอยกระตุ้นเตือน

ให้นิสติเรียนรู้แบบ Active 

learning 

2. เสนออาจารย์ผู้สอนให้สร้างคลิป 

วิดีโอสื่อการสอนเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการเรียนรู้ของนิสติ 

3. แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้คอยกระตุ้น 

เตือนให้นิสติไปฝึกซ้อมนอก

ห้องเรียนให้มากในช่วงที่มีเวลาว่าง 

และเน้นถึงความสาํคัญของการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

-ไม่มี- 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบ ทั้งข้อสอบบรรยายและข้อสอบปฏบัิติก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้

ร่วมสอน 

-  การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบัิติ/สัมมนา/รายงาน 

-  ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีารสมัมนา 

การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

นาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 

   พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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