
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 321การรกัษาดว้ยการดดัดึง. 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 321 การรักษาด้วยการดัดดึง. 

PX 321     Mobilization and manipulation Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-6-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์บัณฑติ  สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาชีพกายภาพบาํบดั 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

1.อ.วาสนา เตโชวาณิชย์  wassana@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(หลัก) 

2. อ.อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์ 

   

 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

  3. อ.ธรีศักด์ิ แซ่ฉ่ัว         รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 

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

  5. ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ  pakaphu@gmail.com    

  6. อ.สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์  suwatj@g.swu.ac.th  

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

  8. อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ  chadpsm@gmail.com 

9. อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์       kanok.v899@gmail.com 
  

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

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

  12.อ.ดร.กสมิา เอกธุวะปราณี      kasima@g.swu.ac.th 

  13. อ.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ  orapink@g.swu.ac.th 
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5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 3 

 

6.รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8.สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี  ห้องบรรยาย 304 

ภาคปฏบัิติ   ห้อง 220 และ 221 คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9.วนัทีจ่ัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

 

1. นิสิตระบุหลกัการ ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม และขอ้ควรระวงัในการตรวจประเมินและรักษาดว้ยวธีิการ

ดดัดึงขอ้ไหล่, ขอ้ศอก ขอ้มือ น้ิวมือ ขอ้ตะโพก ขอ้เข่าและขอ้เทา้ และน้ิวเทา้ รวมถึงขอ้ต่อกระดูก

สันหลงัระดบัคอ อก และเอว (2.2,2.3,2.4,3.1,3.3) 

2.ทาํการตรวจประเมินคิดวิเคราะห์ปัญหาและรักษาด้วยวิธีการดดัดึงขอ้ต่อต่างๆทั้งท่ีใช้มือและ

เคร่ือง(2.2, 2.3,2.4, 3.1, 3.3) 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการ

ปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด (1.3, 1.6, 2.3 , 

4.มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์(1.4,1.5 4.4) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 

ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบติัการตรวจประเมินและการรักษาดว้ยวธีิการดดัดึงขอ้ต่อต่างๆของร่างกาย ไดแ้ก่ ขอ้ไหล่, 

ขอ้ศอก ขอ้มือ ขอ้ตะโพก ขอ้เข่าและขอ้เทา้ รวมถึงขอ้ต่อกระดูกสันหลงัระดบัคอ อก และเอว เพื่อ

เป็นแนวทางในการประยกุตใ์นการใชใ้นการรักษาผูป่้วยท่ีมีการจาํกดัการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ

เหล่าน้ีได ้

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

0 ชม. ปฏบัิติ 78 ชม สมัมนา 16 ชม 2ชม. 

3.ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิง

ตัวเลข

การ

สื่อสาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

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 

                               

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และ 

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการของนิสติ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธิ

มนุษยชน สิทธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค สทิธผู้ิป่วย ตลอดจนสทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ที่มี

ความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหา

จริยธรรมในการดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7.  ไม่ประเมิน 

8.  ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอน

ภาคทฤษฎีและปฏบัิติ  

 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน  ขณะฝึกปฏบัิติกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ความรับผิดชอบใน

หน้าที่หัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย  การแสดงออกขณะสมัมนาการปฏบัิติกบัผู้ป่วยจาํลอง 

และขณะสอบปฏบัิติรายบุคคล  

 
 

2  ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 
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3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่ประเมิน 

 

 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกล

ศาสตร์ขณะเรียนการฝึกปฏบัิติทกัษะการดัดดึง 

2. การสมัมนากรณีผู้ป่วยตัวอย่าง  

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคปฏบัิติรายบุคคล  

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสมัมนา การอภิปรายหรือ

การฝึกปฏบัิติ 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 
4. ไม่ประเมิน 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. สมัมนากรณีศึกษาและการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติและขณะสอบปฏบัิติการ 
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4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้  ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและ

สงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยฝึกปฏบัิติปฏสิัมพันธ์กับเพ่ือนในฐานะผู้รับบริการ รับผิดชอบ

ในการเตรียมสมัมนา   

   4.3 วิธกีารประเมินผล 

ประเมินจากแบบประเมินการเข้าเรียน การสมัมนา  

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

ไม่ประเมิน 

 
5.2 วิธกีารสอน 

นิสติสื่อสารกบัผู้ป่วยจาํลอง ตลอดจนใช้สื่อขณะสัมมนาในห้องเรียน 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

หัวข้อการสื่อสารกบัผู้ป่วยจาํลองขณะสอบ  และการสื่อสารกบันิสติอื่นขณะสมัมนา   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ที ่
วนัทีท่าํการ

เรียน 
เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
ม
น
า 

สอ
บ
บ
รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

หัวข้อ 

ผู้สอน 

อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย์หลกั อาจารย์ร่วม อาจารย์ร่วม 

1 จ.3 กค.60 13.30-14.30     1     Principle of  Mobilisation   อ.วาสนา     

    14.30-15.30     1     Spinal traction   อ.วาสนา     

  
  15.30-16.30     1 

  

  

Clinical application of spine by  Mulligan 

concept 
  อ.วาสนา     

2 พฤ. 6 กค.60 8.30-10.30     2     Spinal mobilization อ.อารีย ์       

3 พฤ. 6 กค.60 10.30-13.00   2.5       Lab 1: Mobilize of L-spine     Gr 1 อ.อารีย ์   อ.ภทัริยา อ.อรพินท ์

                Lab2:Manual traction of C-spine   G2   อ.วาสนา อ.กสิมา   

4   14.00-16.30   
2.5

  
      

Lab 1: Mobilize of L-spine     Gr 2 
อ.อารีย ์   อ.ภทัริยา  

               Lab2:Manual traction of C-spine   G1   อ.วาสนา อ.กสิมา อ.อรพินท ์

5 พฤ.20 กค.60 13.30-16.30   3       Lab3: Mobilize Elbow  :Gr 2   อ.อรวรรณ อ.กสิมา   

                Lab 4: Cervical traction using machine  Gr1   อ.สุวฒัน ์ อ.วาสนา อ.อรพินท ์

6 จ.24 กค.60 13.30-16.30   3       Lab 5: Mobilize glenohumeral jt.     All   อ.นิตยา อ.วาสนา อ.อรวรรณ 

                    อ.กสิมา อ.อรพินท ์   
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ที ่
วนัทีท่าํการ

เรียน 
เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
ม
น
า 

สอ
บ
บ
รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

หัวข้อ 

ผู้สอน 

อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย์หลกั อาจารย์ร่วม อาจารย์ร่วม 

7 พฤ. 27 กค.60 13.30-16.30           Lab3: Mobilize Elbow  :Gr 1   อ.อรวรรณ อ.กสิมา อ.อรพินท ์

        3       Lab4: Cervical traction using machine  Gr2   อ.สุวฒัน ์ อ.วาสนา  

8 จ.31 กค. 60 13.30-16.30   3       Lab6: Mobilize Scapular & A-C jt   All    อ.นิตยา อ.วาสนา อ.อรวรรณ 

                    อ.กสิมา อ.อรพินท ์  

9 พฤ.3 สค.60 13.30-16.30   3       Lab7 : Lumbar traction   G1  อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์ อ.อรพินท ์

               Lab 3: Mobilize joints in hand  : Gr2   อ.ภทัริยา อ.กสิมา   

10 จ.7 สค. 60 13.30-16.30           Lab 7 : Lumbar traction  Gr2  อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์  

        3       Lab 3: Mobilize joints in hand  : Gr 2   อ.ภทัริยา อ.กสิมา อ.อรพินท ์

11 พฤ.10 สค.60 13.30-16.30     3     Seminar; traction using machine              All   อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์  

  จ.14สค. 60             หยดุชดเชยวนัแม่         

12 พฤ.17 สค.60 13.30-14.30     1     
Clinical application of Mobilize Upper 

extremities 
  อ.นิตยา     

    14.30-15.30     1     
Clinical application of Mobilize Upper 

extremities 
  อ.อรวรรณ     

    15.30-16.30     1     
Clinical application of Mobilize Upper 

extremities 
  อ.ภทัริยา     
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ที่ วนัที่ทําการเรียน เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
ม
น
า 

สอ
บ
บ
รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

หัวข้อ 
ผู้สอน 

อาจารย์พเิศษ อาจารย์หลกั อาจารย์ร่วม อาจารย์ร่วม 

13 จ.21 สค. 60 13.30-16.30   3       
Lab15: Mobilise nervous system; upper 

extremities G1 
  อ.กนกวรรณ อ.กสิมา อ.อรพินท ์

                Review  Mobilise Scapular   อ.นิตยา อ.ภทัริยา   

14 พฤ.24 สค.60 13.30-16.30           
Lab15: Mobilise nervous system; upper 

extremities G2 
  อ.กนกวรรณ อ.กสิมา   

        3       
Review anatomy spine & Cervicle traction 

spine machine 
  อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์   

15 จ.28 สค.60 13.30-16.30   3       Review Mobilise Shoulder    อ.นิตยา อ.ภทัริยา   

                
Review anatomy spine & Cervicle traction 

spine machine 
  อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์   

16 พฤ.31 สค 60 13.30-16.30   3       Review Mobilise Hand    อ.ภทัริยา อ.นิตยา   

                
Review anatomy spine &Lumbar  traction 

spine machine 
  อ.วาสนา อ.สุวฒัน ์   

17 จ.4 กย.60 13.30-16.30   3       Lab10:Mobilize Hip&SI  joint - Gr1   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์

                Lab 11: Mobilize ankle & foot  Gr2   อ.ผกาภรณ์ อ.ทศพล   

18 พฤ.7 กย 60 13.30-16.30   3        Lab 9: Mobilize knee joint            all   อ.ชชัฎา อ.กนกวรรณ อ.ทศพล 

                    อ.วาสนา อ.อรพินท ์   
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ที่ วนัที่ทําการเรียน เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
ม
น
า 

สอ
บ
บ
รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

หัวข้อ 
ผู้สอน 

อาจารย์พเิศษ อาจารย์หลกั อาจารย์ร่วม อาจารย์ร่วม 

19 จ.11 กย.60 13.30-16.30           Lab10:Mobilize Hip &SI jt. Gr2   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ   

        3       Lab 11: Mobilize ankle & foot  Gr1   อ.ผกาภรณ์ อ.ทศพล อ.อรพินท ์

20 พฤ.14กย 60 13.30-14.30     1     
Clinical application of Mobilize lower 

extremities 
  อ.วาสนา อ.ผกาภรณ์   

    14.30-15.30     1     
Clinical application of Mobilize lower 

extremities 
  อ.ผกาภรณ์ อ.วาสนา   

    15.30-16.30     1     
Clinical application of Mobilize lower 

extremities 
  ชชัฎา อ.วาสนา   

21 จ.18 กย.60 13.30-16.30   3       Lab 12: Mobilize C-spine  Gr1   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์

              Review Ankle    Gr1   อ.ผกาภรณ์     

22 พฤ.21กย 60 13.30-16.30   3       Lab 12: Mobilize C-spine  Gr2   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ  

                Review anatomy  &mobilise knee   อ.ชชัฎา อ.ผกาภรณ์  

23 จ.25กย.60 13.30-16.30     3     Seminar Mobilise  cervicle & lumbar spine   อ.วาสนา อ.ภทัริยา   

24 พฤ.28 กย.60 13.30-16.30   3      Review anatomy  &mobilise Cervicle     อ.ชชัฎา อ.วาสนา   

25 จ.2 ตค.60 13.30-16.30   3       Review Mobilise of lumbar    อ.ภทัริยา อ.ชชัฎา   

26 จ.9 ตค.60 13.30-16.30   3       Lab 13 : Mobilize T-spine      Gr1    อ.กนกวรรณ อ.วาสนา อ.อรพินท ์

                 Review Ankle joint mobilisation   อ.ผกาภรณ์ อ.ภทัริยา   
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ที่ วนัที่ทําการเรียน เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
ม
น
า 

สอ
บ
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รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

หัวข้อ 
ผู้สอน 

อาจารย์พเิศษ อาจารย์หลกั อาจารย์ร่วม อาจารย์ร่วม 

27 จ.16 ตค.60 13.30-16.30   3       Review Mobilise Hip   อ.วาสนา    

                Lab13 : Mobilize T-spine      Gr2   อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์   

28 พฤ.19 ตค.60 8.30-10.30    2     Lec: Mobilize nervous system อ.ธีรศกัด์ิ       

29 พฤ.19 ตค.60 13.30-16.30   3       Lab13: Mobilize nervous system  อ.ธีรศกัด์ิ อ.กนกวรรณ อ.วาสนา   

                    อ.กสิมา อ.อรพินท ์   

30 จ30 ตค. 60 13.30-16.30   3       
 Lab14:Clinical application of spine by  

Mulligan concept  Gr1 
  อ.วาสนา อ.อรวรรณ อ.อรพินท ์

31 พฤ.2 พย.60 13.30-16.30   3       Review Mobilise Cervical spine   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ   

32 จ.6 พย 60 13.30-16.30           
Lab14:Clinical application of spine by  

Mulligan concept  Gr2 
  อ.วาสนา อ.อรพินท ์   

33 พฤ.9 พย.60 13.30-16.30         3 Exam Lab 12, 15   อ.วาสนา อ.กนกวรรณ   

34 จ.13 พย.60 13.30-16.30         3 Exam Lab 12 15,    อ.วาสนา อ.กนกวรรณ   

     0 71 19 0 6 96         
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หมายเหตุ  นสิิตลงทะเบยีน 65 คน  

กลุ่มที ่1 – นสิิตเลขที ่1-40      กลุ่มที ่2  เลขที ่41-65 

กลุ่มที1่- อาจารย ์3 คน    กลุ่มที2่ อาจารย2์คน 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

3. การประเมินผลการเรียนรู ้ 

สอบปฏิบติัตลอดภาค 80%     สัมมนา 20%   

  สอบปฏิบติั 80%  จากหวัขอ้ปฏิบติัต่อไปน้ี 

Lab 1: Mobilize of L-spine      

Lab 3: Mobilize joints in hand        

Lab4: Cervical traction using machine        

Lab 5: Mobilize glenohumeral jt.      

Lab7 : Lumbar traction  using machine    

Lab 9: Mobilize knee joint  

Lab10:Mobilize Hip &SI jt   

Lab 11: Mobilize ankle & foot   

 Lab 12: Mobilize C-spine   

Lab 15:    Mobilise nervous system; upper extremities    

 

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.3  1.4  1.5 1.6  

ประเมินจากขณะสอบปฏบัิติ 
และสมัมนา 

สปัดาห์ที่ 

8,9,11,12,13, 
14,15,16 

5% 

2 
ความรู้ 

2.2  2.3  2.4  

สอบปฏบัิติการ 
และสมัมนา 

 
 

สปัดาห์ที่ 

8,11,12,13, 
14,15,16 

 
80% 

3 
ปัญญา 

3.1  3.3 

สมัมนากรณีศึกษา 
 

 

สปัดาห์ที่ 
7, 8,10,13 15% 

4 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.4    

พฤติกรรมการเข้าเรียน  ทาํงานกลุ่ม 
การมีส่วนร่วม  

 
 

สปัดาห์ที่ 
7, 8,10,13 

-- 

feedbackนิสติ 
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สัมมนา  20%   จากหวัขอ้  

Clinical application of Mobilize Upper extremities 
Clinical application of Mobilize lower extremities 
 Mobilise  cervicle & lumbar spine 
Traction using machine      

          

เกณฑ์การตัดเกรด องิเกณฑ์    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.%  -- D  

หมายเหตุ – นิสิตจะตอ้งมีเวลาเขา้ฝึกปฏิบติัอยา่งนอ้ย 80 % จึงมีสิทธิเขา้สอบ 

      นิสิตจะตอ้งสอบปฏิบติัไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 60% จึงจะผา่น 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Colby L.A., Kisner C. Therapeutic Exercise. Philadelphia: FA. Davis Company. 1985. 

2. Grieve G.P. Mobilization of the spine. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1984. 

3. Maitland G.D. Peripheral Manipulation. 3rd ed. Butterworth. 1981 

4. Maitland G.D. Maitland’s Vertebral Manipulation. 6th ed. Butterworth. 2001. 

5. Flynn T.W. The Thoracic spine and rib cage. Musculoskeletal evaluation and treatment. 

U.S.A. Butterworth.1996 

6. Basmajian J.V. Rational Manual Therapies. U.S.A. William & Wilkins. 1993. 

7. Edwards B.C. Manual of Combined movements. Singapore. Churchill Livingstone.1992. 

8. Lewit K. Manipulative Therapy in Rehabilitation of the locomotive system. 2nd edition. 

Great  Britain. Butterworth. 1991. 

9. Michelle H. Cameron.  Physical Agents in Rehabilitation. From research to Practice.3 

edition.Saunders Elsevier.2009. 

10. เอกสารอบรม Back pain management. SuratTananupabpaisal, WiyadaSaksri. 7-8, 21-

22 Feb 2009 Bhumipol hospital RTAF 

11. William E. Prentice. Chapter 12: Spinal traction. Therapeutic modalities for sports 

medicine      and athletic training. 5th edition .McGraw-Hill higher education.2003. 
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12. Bernadette Hecox, TsegaAndemicaelMehreteab, Joseph Weisberg.  Physical agents: a 

comprehensive text for physical therapists . Chapter 27; Spinal traction (distraction). 

Norwalk, Conn . Appleton & Lange, c1994. p397-416. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. Harte A.A, Baxter G.D, Gracey J.H. The efficacy of traction for back pain: A systemic 

review of randomized controlled trials. Arch Phys Meds Rehabil 2003; V84 oct. p1542-

1553 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

 

---- 

    
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

3. การปรบัปรุงการสอน 

นิสติไม่มีความคิดเหน็เพ่ิมเติม 

ข้อ เสนอแนะจากการประเ มิน

รายวิชา 

การดาํเนินการปรับปรุง ความต้องการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

นืสตืปี4 แนะนาํให้มีการสอบหัวข้อ 

Lab15 –Mobilise nervous 

system 

เพ่ิมหัวข้อสอบ Lab15 –

Mobilise nervous system 

--- 

ปรับการสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ ปรับการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตอนนิสิตออกคลินิก 2 เป็น

ปลายคลินิก 1 

--- 

 

4.  การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การทวนแบบประเมินการให้คะแนนของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประเมินขณะข้ึนคลินิก1 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะ 
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http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=11G51R02Y8640.2767&profile=swu&uri=search=TL@!Physical%20agents%20:%20a%20comprehensive%20text%20for%20physical%20therapists%20/&term=&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
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