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รายละเอียดของรายวิชา กบ 321การรักษาด้วยการดัดดึง.
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจํ าปี การศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 321 การรักษาด้ วยการดัดดึง.
PX 321 Mobilization and manipulation Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-6-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
1.อ.วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา(หลัก)
2.อ.อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
3.อ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉ่ัว
รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
4.ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th
5.ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
pakaphu@gmail.com
6.อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@g.swu.ac.th
7.ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th
8.อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chadpsm@gmail.com
9.อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th
10.อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th
11.อ.ดร.ทศล เจศรีชัย
tossaphon@g.swu.ac.th
12.อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th
13.อ.ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
orapink@g.swu.ac.th
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
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5. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –กบ101 ระบบร่างกายมนุษย์–ระบบกล้ ามเนื้อและ
กระดูก
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี7. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ห้ องบรรยาย 302
ภาคปฏิบัติ ห้ อง 220 และ 221 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. นิสติ ระบุหลักการ ข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวังในการตรวจประเมินและรักษาด้ วยวิธกี าร
ดัดดึงข้ อไหล่, ข้ อศอก ข้ อมือ นิ้วมือ ข้ อตะโพก ข้ อเข่าและข้ อเท้ า และนิ้วเท้ า รวมถึงข้ อต่อ
กระดูกสันหลังระดับคอ อก และเอว
2.ทําการตรวจประเมินและรักษาด้ วยวิธกี ารดัดดึงข้ อต่อต่างๆทั้งที่ใช้ มือและเครื่อง
3. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
5. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
6. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบั ติก ารตรวจ ประเมิ น และการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธีก ารดัด ดึงข้ อ ต่ อ ต่ า งๆ ของร่ า งกาย รวมถึ ง
แนวทางการประยุกต์วิธกี ารดัดดึงข้ อต่อในภาวะที่มีการจํากัดการเคลื่อนไหวของข้ อต่อ

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ 64ชั่วโมง

0 ชม.

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
สัมมนา 19 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
0 ชม.

3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

















๓. ทักษะทางปัญญา

๔

๕

๑

๒



๓

๔

๔. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

๑

๑



๒


๓

๔


๒

๓

๑

๒

๓

๔













4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
และ
จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลตามความต้ องการของนิสติ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่าง
เหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติงานและดํา เนิ นชีวิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืน ในสังคมได้ อ ย่ า งราบรื่ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1.
มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2.
มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปัญหา
จริยธรรมในการดํารงชีพได้
3.
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4.
มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5.
มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6.
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7.
ไม่ประเมิน
8.
ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบัติกบั เพื่อนร่วมชั้นเรียนความรับผิดชอบในหน้ าที่หัวข้ อ
สัมมนาที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ความรู้
1
2
3
4
5

อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
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2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติทกั ษะการดัดดึง
2. การสัมมนากรณีผ้ ูป่วยตัวอย่าง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตริ ายบุคคล
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการสัมมนา การอภิปรายหรื อ
การฝึ กปฏิบัติ
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิ เคราะห์ อย่ างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิ ชาชี พและความรู้ อ่ ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติและขณะสอบปฏิบัติการ
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 3

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยฝึ กปฏิบัติปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในฐานะผู้รับบริการ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินขณะฝึ กปฏิบัติ สัมมนา และสอบ และให้ ข้อมูลป้ อนกลับ แต่ไม่คิดคะแนน
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
นิสติ สื่อสารกับผู้ป่วยจําลอง ตลอดจนใช้ ส่อื ขณะสัมมนาในห้ องเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
อาจารย์ให้ ความคิดเห็นป้ อนกลับแก่นิสติ ขณะสัมมนา แต่ไม่ได้ ให้ คะแนน
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
บําบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูใช้ บริการตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชี พกายภาพบําบัด และศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ อย่าง
เหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธกี ารสอน
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หน้า 6

มคอ. 3

1. ฝึ กปฏิบัติเทคนิ คการดัดดึง ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผ้ ูรับบริ การ ด้ วย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพื่ อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา
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หน้า 7

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

14.30-15.30
15.30-16.30
2

พ.27 มิ.ย.61

13.30-16.30

3

จ. 2 กค.61

8.30-10.30

4

จ. 2 กค.61

10.30-13.00
14.00-16.30

สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัมมนา

13.30-14.30

ปฏิบัติ

จ.25 มิ.ย.61

บรรยาย

1

หัวข้ อ

อาจารย์
พิเศษ

Spinal traction

อ.วาสนา

Clinical application of spine by Mulligan concept

อ.วาสนา

Lab3: Mobilize Elbow :Gr 2

อ.อรวรรณ

อ.กสิ มา

Lab 4: Cervical traction using machine Gr1

อ.สุวฒั น์

อ.วาสนา

อ.
อรพินท์

อ.ภัทริ ยา

อ.กสิ มา

Spinal mobilization

อ.อารี ย ์

2.5

Lab 1: Mobilize of L-spine Gr 1

อ.อารี ย ์

2.5

Lab2:Manual traction of C-spine G2
Lab 1: Mobilize of L-spine Gr 2
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อาจารย์
ร่ วม

อ.วาสนา

2

2.5

อาจารย์ ร่วม

Principle of Mobilisation

3

2.5

อาจารย์ หลัก

1

เวลา

1

วันทีท่ าํ การ
เรียน

1

ครั้งที่

ผู้สอน

อ.อรพินท์
อ.อารี ย ์

อ.ภัทริ ยา
อ.อรพินท์

Lab2:Manual traction of C-spine G1

หน้า 8

อ.วาสนา

อ.กสิ มา

อ.
วาสนา

มคอ. 3
5

พฤ.5กค.61

13.30-16.30
3

จ 9 กค.61
6

7

8

9

พฤ.12 กค.61

จ.16 กค.61

พฤ.19ก.ค.61

13.30-16.30
13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

อ.อรวรรณ

อ.กสิ มา

Lab4: Cervical traction using machine Gr2

อ.สุวฒั น์

อ.วาสนา

Lab 5: Mobilize glenohumeral jt. All

3

Lab6: Mobilize Scapular & A-C jt All

3

3

Lab7 : Lumbar traction G1
Lab 3: Mobilize joints in hand : Gr2

จ.23 กค.61

13.30-16.30

กิจกรรมกับนักเรี ยนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์

พฤ.26 กค.61

13.30-16.30

Lab 7 : Lumbar traction Gr2
Lab 3: Mobilize joints in hand : Gr 2

อ.นิตยา

อ.วาสนา

อ.กสิ มา

อ.อรพินท์

อ.นิตยา

อ.วาสนา

อ.กสิ มา

อ.อรพินท์

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

อ.ภัทริ ยา

อ.กสิ มา

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

อ.ภัทริ ยา

อ.กสิ มา

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

จ.30 กค. 61
พฤ.2 สค.61

อ.
อรพินท์

กบ 381 ขอแลก คืนวันที่ 18 ต.ค 61

3

10

Lab3: Mobilize Elbow :Gr 1

13.30-16.30
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3

Seminar; traction using machine

All

หน้า 9

อ.
อรวรร
ณ
อ.
อรวรร
ณ
อ.
อรพินท์

อ.
อรพินท์

มคอ. 3
11

12

จ.6 สค. 61

พฤ.9 สค.61

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.ภัทริ ยา

Lab15: Mobilise nervous system; upper extremities
G1

อ.กนกวรรณ

อ.กสิ มา

อ.นิตยา

อ.ภัทริ ยา

อ.กนกวรรณ

อ.กสิ มา

13.30-16.30

3

Exam Lab Shoulder&Hand

หยุดชดเชยวันแม่

จ.13 สค. 61
13

14
15

พฤ.16 สค.61

Lab15: Mobilise nervous system; upper extremities
G2

13.30-16.30

จ.20 สค. 61 13.30-16.30
พฤ.23 สค.61

อ.
อรพินท์

13.30-16.30

3

Exam Lab Shoulder&Hand

อ.นิตยา

อ.ภัทริ ยา

3

Exam Cervicle& Lumbar traction spine machine

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

Exam Lab Shoulder&Hand

อ.ภัทริ ยา

อ.นิตยา

Exam Cervicle &Lumbar traction spine machine

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

Lab 9: Mobilize knee joint
G1
Review anatomy spine & Cervicle traction spine
3
machine

อ.ชัชฎา

3

16

จ.27สค.61

13.30-16.30

17

พฤ.30 สค 61

13.30-16.30

3

Lab 9: Mobilize knee joint

18

จ.3 กย.61

13.30-16.30

3
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อ.กนกวรรณ อ.ทศพล

อ.วาสนา

อ.สุวฒั น์

อ.ชัชฎา

อ.อรพินท์

Lab10:Mobilize Hip&SI joint - Gr1

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

Lab 11: Mobilize ankle & foot Gr2

อ.ผกาภรณ์

อ.ทศพล

G2

หน้า 10

อ.
อรพินท์

มคอ. 3
19

พฤ.6 กย 61

13.30-16.30

Lab10:Mobilize Hip &SI jt. Gr2
3

อ.วาสนา

Lab 11: Mobilize ankle & foot Gr1

อ.ผกาภรณ์

อ.ทศพล

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

อ.วาสนา

อ.ผกาภรณ์

20

จ.10 กย.61

13.30-16.30

21

พฤ.13กย 61

13.30-14.30

1

Lab 12: Mobilize C-spine Gr1
Clinical application of Mobilize lower extremities

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

ชัชฎา

อ.วาสนา

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

22

จ.17 กย.61

3

อ.กนกวรรณ

13.30-16.30

Lab 12: Mobilize C-spine Gr2
3 Exam Ankle Gr1

23

พฤ.20กย 61

13.30-16.30

24

จ.24กย.61

13.30-16.30

25

พฤ.27 กย.61

13.30-16.30

26

จ.1 ตค.61

13.30-16.30

3

27

พฤ 4 ตค.61

13.30-16.30

3

28

จ.8 ตค.61

13.30-16.30

พฤ.11 ตค.61

13.30-16.30

อ.ผกาภรณ์

3 Exam mobilise knee & ankle
3
3

3
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อ.
อรวรร
ณ
อ.
อรพินท์

อ.ชัชฎา

อ.ผกาภรณ์

Seminar Mobilise cervicle & lumbar spine

อ.วาสนา

อ.ภัทริ ยา

Review Ankle joint mobilisation(Exam)

อ.ชัชฎา

อ.ผกาภรณ์

Review Mobilise of lumbar (Exam)

อ.ภัทริ ยา

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

อ.วาสนา

Exam mobilise knee & Lumbar

อ.ชัชฎา

อ.ภัทริ ยา

Review Mobilise Hip(Exam)

อ.วาสนา

Lab 13 : Mobilize T-spine Gr1

อ.กนกวรรณ

Lab13 : Mobilize T-spine Gr2

หน้า 11

อ.อรพินท์

อ.
อรพินท์

มคอ. 3

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9

จ.15ตค.61
29

พฤ.18 ตค.61

30

8.30-10.30
10.30-13.00

2
2.5

Lec: Mobilize nervous system

อ.ธีรศักดิ์

Lab13: Mobilize nervous system

อ.ธีรศักดิ์

Exam Mobilise Hip
14.00-16.30

2.5

จ.22 ต.ค .61

13.30-16.30

3

พฤ.25ตค.61

13.30-16.30

32

จ29 ตค. 61

13.30-16.30

33

พฤ.1 พย.61

13.30-16.30

34

จ.5 พย 61

13.30-16.30

35

พฤ.8 พย.61

13.30-16.30

31

รวม

อ.กนกวรรณ

อ.กสิ มา

อ.วาสนา

Lab13: Mobilize nervous system

อ.ธีรศักดิ์

Lab14:Clinical application of spine by Mulligan
concept Gr1

อ.กนกวรรณ
อ.วาสนา

อ.อรวรรณ

Review Mobilise Cervical spine (Exam)

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

Lab14:Clinical application of spine by Mulligan
concept Gr2

อ.วาสนา

อ.อรพินท์

3 Exam Lab 12, 15

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

3 Exam Lab 12 15,

อ.วาสนา

อ.กนกวรรณ

คืนกบ 301 - แลกกับวันที่ 18 ต.ค.
3

64.5
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0 18

หน้า 12

อ.
อรพินท์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สอบปฏิบัติตลอดภาค 80% สัมมนา 20%
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
Lab 9: Mobilize knee joint
Lab10:Mobilize Hip &SI jt
Lab 11: Mobilize ankle & foot
Lab 12: Mobilize C-spine
Lab13: Mobilize nervous system
สัมมนา 20%
Clinical application of Mobilize Upper extremities
Clinical application of Mobilize lower extremities
Mobilise cervicle & lumbar spine
Cervicle & Lumbar Traction using machine

เกณฑ์การตัดเกรด อิงเกณฑ์

80.00-100% -A,
75.00-79.99%- B+
70.00-74.99% -B,
65.00-69.99% - C+
60.00-64.99% -C
55.00-59.99% - D
หมายเหตุ – นิสติ จะต้ องมีเวลาเข้ าฝึ กปฏิบัติอย่างน้ อย 80 % จึงมีสทิ ธิเข้ าสอบ
นิสติ จะต้ องสอบปฏิบัติในแต่ละส่วนได้ ไม่ต่าํ กว่า60% จึงจะผ่าน
กิจกรรม
สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
2.2 2.3 2.4 ,3.3
สอบปฏิบัติการ
1

สัดส่วนของการ
ประเมิน
80%

สัมมนากรณีศึกษา
2

3

2.2 2.3 2.4 ,3.1,3.3

1.3, 1.4, 1.5 1.6
4.4 5.3

20%

พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วม อภิปราย
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
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แบบประเมิน
และfeedbackนิสติ
หน้า 13

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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.
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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. SWU course web (A-tutor):
2. 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. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1.เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
-การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่ อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
-ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา และการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงวิธกี ารสัมมนา
การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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