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รายละเอียดของรายวิชา กบ 322 การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและออกกําลงักาย 2 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ322 การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและออกกาํลังกาย 2 

PX322 Movement Therapy and Therapeutic Exercise II 
2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

ผศ.ดร.รัตติยา  จินเดหวา ratt@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

ผศ.ดร.สายธดิา  ลาภอนันตสนิ saitida@swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ภัทริยา  อนิทร์โทโ่ล่  pattariy@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประภาวดี  ภิรมยพ์ล prapawad@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์สุวฒัน์  จิตรดาํรงค ์ suwatj@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ดร.กนกวรรณ  วชิยัวงศ ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์วาสนา  เตโชวาณชิย์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ paka@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์  รุณรงค์ runnarong@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

ภาคการศึกษาที่ 2    ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

-ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1.วตัถุประสงคข์องรายวิชา นสิิตสามารถ 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังของการออกกาํลัง

กายและวิธกีารต่อไปน้ีได้อย่างถูกต้อง (2.2, 2.3) 

 1.1 การออกกาํลังกายเพ่ือพัฒนาระบบประสาทกล้ามเน้ือรวมถึงวิธี Muscle energy technique 

 1.2 การออกกาํลังกายด้วยวิธ ีProprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) 

 1.3 การออกกาํลังกายสาํหรับผู้ป่วยกระดูกสนัหลังคด (Exercise in scoliosis) 

 1.4 การออกกาํลังกายในนํา้ (Hydrotherapy)และหลักการออกแบบสระนํา้เพ่ือการรักษา 

 1.5 การออกกาํลังกายเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของร่างกาย (Stability exercise) รวมถึง Pilates   

       และ core  stabilization การออกกาํลังกายสาํหรับหลัง (back exercise) รวมถึง     

       McKenzie, และ Williams exercise 

2. ปฏบัิติวิธกีารออกกาํลังกายแต่ละชนิด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.2, 2.3) 

3. วิเคราะห์ และออกแบบการออกกาํลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (3.3, 3.4, 

4.2) 

4. เลือกวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ประกอบและประยุกต์การออกกาํลังกายได้เหมาะสมในกรณี

ตัวอย่างจาํลอง (2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4.2) 

5. แสดงออกถึงการมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (1.4, 1.5) 

2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1.คําอธิบายรายวิชา 

ประยุกต์ทฤษฎีและปฏิบัติวิธีการออกกาํลังกายเพ่ือการรักษา การป้องกัน ส่งเสริมและฟ้ืนฟู

สขุภาพ ในภาวะต่างๆ ฝึกการออกกาํลังกายเพ่ือกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเน้ือ เพ่ิมความม่ันคงของ

ข้อต่อ และธาราบาํบัด 

2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม. 
ตามความต้องการ

เฉพาะราย 

ปฏบัิติการ 46 ชม./

สมัมนา 14 ชม.  4 ชม. 

3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผิดขอบรอง 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

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 

อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ไม่น้อยกว่า1

ชม./สปัดาห์ โดยนิสติสามารถเข้าปรึกษากบัอาจารย์ได้ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิง  ที่จะต้องส่งเสริมให้

นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ  ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
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สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิ เด็ก สิทธิ ผู้บ ริโภค สิทธิ ผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัญหาจริยธรรม

ในการดาํรงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง) 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบ

รอง) 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน  

1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพและกรณีศึกษา 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านการตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มี

ต่อวิชาชีพ ในรูปแบบมอบหมายงาน/กจิกรรมกลุ่ม และทาํข้อตกลงก่อนการเรียน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน ขณะสอบปฏบัิติและปฏบัิติจริงในกรณีศึกษา 

2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต(ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 
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5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธีการสอน 

1. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย

การค้นคว้า  สาธติการปฏบัิติ และสุ่มนิสติให้ออกมาปฏบัิติ   

2. จัดกจิกรรมให้มีการวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

3. จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

4. มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง และนาํข้อมูลเสนอ

ในช้ันเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ การประยุกต์

และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายการฝึก

ปฏบัิติหรือขณะสอบปฏบัิติ และสงัเกตพฤติกรรมการปฏบัิติตามกฏระเบียบจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือ

พัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด (ความ

รับผิดชอบหลัก) 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่าง  มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบหลัก) 

3.2  วิธีการสอน 

1.  ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 
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2.  สัมมนาโจทย์ปัญหากรณีศึกษา โดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดเพ่ือแก้ไขปัญหา และมีการแลกเปล่ียน ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์และ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.  จัดกจิกรรมให้มีการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม ในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

4.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอการสมัมนา  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่

จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

วิชาชีพและสังคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

(ความรับผิดชอบหลัก) 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั (ความรับผิดชอบรอง) 

4. ไม่ประเมิน 

 

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาํไปสู่ การ

ฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติ และ

สัมมนา 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 



มคอ. 3 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนารายงานกรณีศึกษา 

3.  ประเมินจากผลงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ผลการเรียนรู ้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศ 

      ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

       (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ 

     ของการนาํเสนอที่เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง) 

 5.2  วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล 

เทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา      

โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

6.   ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มี

คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด

ที่สามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน 

วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภา
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กายภาพบาํบัด หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย 

 ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง 

 คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ 

 ปฏบัิติงาน(ความรับผิดชอบรอง) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของ 

ประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

(ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ง ว ิช า ช ีพ

กายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย(ความรับผิดชอบรอง) 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 

สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกับ ผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการ

สุขภาพ(ความรับผิดชอบรอง) 

 

6.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ 

 แก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สทิธผู้ิป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็น 

 มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติ 

6.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติตามโจทย์ที่ได้รับ 

มอบหมายและขณะสอบปฏบัิติ 

2. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึกปฏิบัติโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559   

วิชากบ 322  ชื่อวิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและออกกาํลังกาย 2 หน่วยกติที่ลงทะเบยีนเรียน 3 ( 1 - 4 - 4 )    

 
 

ครั
ง้ท

ี่ วันที่ทาํ

การ

เรียน 

เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏ

ิบ
ัต ิ

สัม
ม

น
า 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏ

ิบ
ัต ิ

SD
L 

หวัข้อ 

ผู้สอน สถาน

ที่ / 

ห้องเรี

ยน 

สื่อการ

สอน 
หลัก ร่วมสอน 

ร่วม

สอน 

ร่วม

สอน 

1 อ 7 ก.พ.60 
13.30-

15.30 
2           

Back Exercise (Mckenzie, 

Willium, etc) 
วาสนา       304 

Power 

point 

เอกสาร

การสอน 

2 พ 8 ก.พ.60 8.30-10.30 2           
Stabilization exercise (Pilates, 

core stabilization) 
ภทัริยา       304 

 

    
10.30-

12.30 
          2 

SDL ทบทวนเนือ้หา back 

exercise, stabilization 

exercise           

 เตียง

ปรับ

ระดบั 

3 
อ 14 ก.พ.

60 

13.30-

16.30 
2           

Principle and application of 

Hydrotherapy 
วาสนา       304 

 

4 
พ.15 ก.พ.

60 
8.30-11.30   3         

Back Exercise (Mckenzie, 

Willium, etc) 
วาสนา สวุฒัน์ 

ณฐั

กาญจน์ จินตนา 
220 

 

5 
อ.21 ก.พ.

60 

13.30-

16.30 
  3         

Stabilization exercise (Pilates, 

core stabilization) 
ภทัริยา วาสนา สวุฒัน์ 

ณฐั

กาญจน์ 
248 

 

6 
พ 22 ก.พ.

60 

09.30-

11.30 
    2       

seminarI: Application of back 

exercise, stabilization 

exercise,  in specific back 

problems 

วาสนา ภทัริยา     220 

 

7 
อ 28 ก.พ.

60 

13.30-

14.30 
    

      1 

SDL ทบทวนปฏิบตัการ back 

exercise, stabilization 

exercise             

    
14.30-

16.30 
2           Exercise for scoliosis 

ผกา

ภรณ์       
304 

 

8 พ 1 มี.ค.60 7.30-10.30   3         Pool therapy วาสนา สายธิดา ภทัริยา   
สระวา่ย

นํา้  

    
10.30-

11.30 
1           

Case discussion : 

Hydrotherapy 
วาสนา       304 

 

9 อ 7 มี.ค.60 
13.30-

16.30 
  3          

Practice overview:ประเมินการ

ปฏิบติัประยกุต์ back exercise 

& stabilization 

วาสนา ภทัริยา รัตติยา 
ณฐั

กาญจน์ 
220 

 

10 พ 8 มี.ค.60 8.30-9.30  1           
Case discussion: Exercise for 

back problems 
วาสนา       304 

 

    9.30-12.30 
 

3         Exercise for scoliosis 
ผกา

ภรณ์ 
ณฐักาญจน์ รัตติยา   กสิมา 220 

 

11 
อ 14 มี.ค.

60 

13.30-

16.30 
  3         Whirlpool and Sauna I วาสนา ณฐักาญจน์ 

กนกวรร

ณ (วิ) 
อรวรรณ 

Whirlpo

ol & 

sauna  
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12 
พ 15 มี.ค.

60 
8.30-10.30 2           

Application of Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation 

(PNF) in therapeutic 

exercises 

รัตติยา     

 

220 

 

    
10.30-

12.30 
  2         

Pattern and Techniques for 

Upper Extremity, lower 

extremity,neck,trunk 

รัตติยา สายธิดา 
ประภา

วดี 
จินตนา 220 

 

13 
อ 21 มี.ค.

60 

13.30-

16.30 
  3         Whirlpool and Sauna II วาสนา ณฐักาญจน์ อรวรรณ จินตนา 

Whirlpo

ol & 

sauna  

14 
พ.22 มี.ค.

60 
8.30-10.30   2         

Pattern and Techniques for 

Upper Extremity, lower 

extremity,neck,trunk 

รัตติยา สายธิดา 
ณฐั

กาญจน์ 
พีรยา 220 

 

    
10.30-

12.30 
  2         

Application of PNF in 

Cardiopulmonary Condition  

ประภา

วดี 
รัตติยา สายธิดา จินตนา 220 

 

15 
อ 28 มี.ค.

60 

13.30-

16.30 
  3         

Application of PNF in 

Musculoskeletal Condition  
รัตติยา สายธิดา วาสนา จินตนา 220 

 

17 
พ 29 มี.ค.

60 
7.30-10.30   3          

Practice overview:ประเมินการ

ปฏิบติั Hydrotherapy 
วาสนา สายธิดา 

 
  

สระวา่ย

นํา้  

16 
อ 4 เม.ย.

60 

13.30-

16.30 
  3         

Application of PNF in 

Neuromuscular Condition  
สายธิดา รัตติยา 

ประภา

วดี 
พีรยา 308 

 

18 
พ 5 เม.ย.

60 
8.30-11.30     3       

seminar III : Application of 

PNF for  musculoskeletal 

condition 

รัตติยา วาสนา     221 

 

    
11.30-

12.30 
    1       

seminar  V : Application of 

PNF for  cardiopulmonary 

condition 

ประภา

วดี 
รัตติยา     220 

 

19 
อ 11 เม.ย..

60 

13.30-

15.30 
    2       

seminar IV : Application of 

PNF for  neurological 

condition 

สายธิดา รัตติยา     220 

 

    
15.30-

16.00 
      0.5     

สอบบรรยาย ครัง้ท่ี 1  (back 

exercise, stabilization) จินตนา 
รัตติยา     304 

 

20 
พ 12 เม.ย.

60 
8.30-9.30 1           Neuromuscular Exercise  รัตติยา       304 

 

    9.30-11.30   2         Neuromuscular Exercise  รัตติยา ภทัริยา กสิมา จินตนา 220  

    
11.30-

12.30 
          1  

SDL ทบทวนปฏิบตัการ 

Neuromuscular Exercise   
    

 
    

 

21 
อ 18 เม.ย.

60 

13.30-

14.30 
1     

  
    Muscle energy technique วาสนา       304 

 

    
14.30-

16.30 
  2   

 
    Muscle energy technique  วาสนา สายธิดา รัตติยา จินตนา 220 

 

22 
พ 19 เม.ย.

60 
8.30-11.30     3       

Seminar VI  :Neuromuscular 

Exercise and Muscle energy 

technique  

วาสนา รัตติยา     220 

 

23 
อ 25 เม.ย.

60 

13.30-

16.30 
 

 3         

Practice overview: ประเมินการ

ปฏิบติัประยกุต์ neuromuscular 

exercise and MET 

รัตติยา วาสนา จินตนา ภทัริยา 220 
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24 
พ 26 เม.ย.

60 
9.30-10.30       1     

สอบบรรยายครัง้ท่ี 2   (PNF, 

Neuromuscular exercise, 

muscle energy technique) 

จินตนา รัตติยา     304 

  

    
10.30-

12.30 
          2 

SDL ทบทวนปฏิบติั PNF for 

exercise 
          

  

25 อ 2 พ.ค.60 
08.30-

11.30 

    

3       

seminar II ; สมัมนาการ

ประยกุต์ Exercise for 

srcoliosisในผู้ ป่วยจําลอง และ

ประเมิน 

ผกา

ภรณ์ 
ณฐักาญจน์ รัตติยา กสิมา 221 

  

    
11.30-

12.30 
 1           

Case discussion: Exercise for 

scoliosis  

ผกา

ภรณ์       221   

26 พ 3 พค 60 
08.30-

11.30 
  

      
3   

สอบปฏิบัติประยุกต์ PNF for 

exercise 
รัตติยา ประภาวดี สายธิดา   220 

  

27 อ 9 พ.ค.60 
13.30-

16.30 
  

  3       

Practice overview:ประเมินการ

ปฏิบติัประยกุต์ exercise for  

scoliosis 

ผกา

ภรณ์ 
ณฐักาญจน์ รัตติยา   กสิมา 220 

  

  
พ 10 พ.ค.

60 
  

  
          วนัวิสาขบชูา           

  

28 
อ 16 พ.ค.

60 

14.00-

14.30 
    

 
0.5     

สอบบรรยาย ครัง้ท่ี 3  

(scoliosis, hydrotherapy) 
จินตนา รัตติยา     304 

 

รวม 15 46 14 2 3   
  

            

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

1, 2 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4,1.5, (1.1, 1.2, 1.3, 

1.6, 6.4) 
 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน

และกจิกรรมต่างๆ 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน 

ความรับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ 

และตรงเวลา 

- ตลอดภาค 

การศึกษาและ

วันที่มีการ

ประเมิน 

 3-11, 13, 17, 

18, 20, 23, 24   

5 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

- พฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบัิติในช้ันเรียน และปฏบัิติ

กรณีศึกษาผู้ป่วยจาํลอง 
1, 2 

 

ความรู้  

2.2, 2.3, (2.1, 2.4, 6.1, 

6.2, 6.5) 

- ประเมินภาคทฤษฎี 

 

 

- ประเมินการปฏบัิติ 

สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

(รวม overview practices) 

 

19, 24, 28 

 

 

9, 17, 23, 27   

30 % 

 

 

40 % 

 

2, 3, 4 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.3,3.4,4.2, (3.1, 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5) 

- ประเมินในการปฏบัิติ 

 

 

 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็  

26 

 

 

 

4, 5, 7, 18, 

20, 23 

15 % 

 

 

 

5 % 

 

2, 3, 4 

 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

4.2, (4.3, 6.3, 6.5) 

- สมัมนา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนา 

4, 5, 7, 18, 

20, 23 

2 % 

3, 4 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3, 3.4, 4.2,(4.3), 

(5.2),(5.3) 

- สมัมนา นาํเสนอในช้ันเรียน 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

สมัมนา 

4, 5, 7, 18, 20, 

23 

3 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 
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มคอ. 3 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

กิจกรรม 1; บรรยาย 2; ปฏิบติั 3; สมัมนา 4; case discussion 

 

การประเมินผลการเรียน : 

1. การสอบภาคทฤษฎี    30% 

 2. การสอบภาคปฏบัิติ    60% 

  คร้ังที่ 1  คะแนนจากการประเมินการปฏบัิติ 

  -  Back exercice (7%) & stabilisation exercice (7%) 

-  Exercise in scoliosis (7%) 

  -  Hydrotherapy (14%) 

  -  Neuromuscular exercise and MET (10%) 

คร้ังที่ 2  

  -  PNF (15%) 

3. การสมัมนา (PNF, scoliosis, back exercise & stabilization, neuromuscular exercise & MET) 10 % 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : เกณฑ ์C 

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 

60  จึงจะสอบผ่าน  สอบบรรยายร้อยละ 50 จึงจะสอบผ่าน เกณฑผ่์านที่ระดับเกรด C ข้ึนไป 

  

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

f80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65-69.9 C+ 

55-64.9 C 

50-54.9 D+ 

45-49.9 D 

0-44.9 E 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Knott M, Voss DE. Proprioceptive neuromuscular facilitation: patterns and technique. 2nded. 

Harper & Row Publishers, New York: 1968 

2. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise, foundation and technique. 4th ed. F.A. Davis  

 company, Philadelphia 2002 
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3. Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. 5thedition; F.A. 

Davis company Philadelphia; 2007. 

4. Houglum PA. Therapeutic Exercise for Athletic Injuries: Athletic Training Education Series.  

 Human Kinetics: USA, 2001. 

5. Gravis M, Garrison SJ, H art KA, Lehmkuhl  LD. Physical medicine and rehabilitation: the 

complete approach. Back Well Science, 2000 

6. Sullivan PE. An integrated approach to therapeutic exercise: theory and clinical approach. 

Reston, A Prentice –Hall, Verginia, 1982  

7. Porter S. Tidy’s physiotherapy. 14th edition; Churchill Livingstone Elsevier, 2008. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. เอกสารคาํสอนและประกอบการสอน รายวิชา กบ 222การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและออกกาํลัง

กาย 1 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

www.webmd.com/fitness-exercise/core-stabilization-76 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2008.00815.x/full 

2.  เวบ็ไซด์วิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3996402/ 

   
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 
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ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

เพ่ิมการยกตัวอย่างการนาํไปใช้ เพ่ิมการตัวอย่างกรณีศึกษาการ

นาํไปใช้ในช่ัวโมงการสอน 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์ผู้

ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 15 

 


