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รายละเอียดของรายวิชา กบ 322 การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและออกกําลงักาย 2 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 322 การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและออกกาํลังกาย 2 

PX 322 Movement Therapy and Therapeutic Exercise II 
2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

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

ผศ.ผกาภรณ์  พู่เจริญ pakaphu@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

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

อาจารย์ ดร.ภัทริยา  อนิทร์โทโ่ล่  drpattariya@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์วาสนา  เตโชวาณิชย์ techovanichwas@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี  ภิรมยพ์ล prapawad@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์สุวฒัน์  จิตรดาํรงค ์ sjitdamrong@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

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

อาจารย์ ดร.กสิมา  เอกธุวะปราณ ี kasima@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์อรพินท ์  การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 3 
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

-ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 มิถุนายน 2561 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1.วตัถุประสงคข์องรายวิชา นสิิตสามารถ 

1. แสดงออกถึงการมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5) 

2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังของการออกกาํลัง

กายและวิธกีารต่อไปน้ีได้อย่างถูกต้อง (2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.3) 

 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 

3. ปฏบัิติวิธีการออกกาํลังกายแต่ละชนิด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.1, 2.2, 2.3, 5.3, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) 

4. วิเคราะห์ และออกแบบการออกกาํลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (3.1, 3.3, 

3.4, 4.2) 

5. เลือกวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ประกอบและประยุกต์การออกกาํลังกายได้เหมาะสมในกรณี

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

 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1.คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎี ปฏิบติั นาํเสนอ วเิคราะห์ และการประยกุตว์ธีิการออกกาํลงักายเพื่อการรักษา ป้องกนั 
ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพในภาวะต่างๆ ฝึกการออกกาํลงักายเพื่อกระตุน้ระบบประสาทและกลา้มเน้ือ เพิ่ม

ความมัน่คงของขอ้ต่อ และธาราบาํบดั ดว้ยคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 11 ชม. 

สมันาเสริมภาคทฤษฎี 

4 ชม. 

ตามความต้องการ

เฉพาะราย 
ปฏบัิติการ 45 ชม.  30 ชม. 

3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผิดขอบรอง 
 
 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏบิัติทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                         

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาตามความต้องการของนิสติเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม                     

ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ โดยนิสิตสามารถเข้าปรึกษากบัอาจารย์ได้ตลอดภาคการศึกษา 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิต

สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพินิจที่

เหมาะสม (ความรบัผดิชอบหลกั) 

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ 

และการปฏบัิติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน และกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทาํโครงงานวิจัยกายภาพบาํบัดโดยคาํนึงถึงหลัก

คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพ

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความ

รับผิดชอบรอง) 

2. อธิบายสาระสาคญัของศาสตรที์่เป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดั (ความรบัผิดชอบ

หลกั) 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง)  

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธีการสอน 

1.  จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ อย่างเป็น

ระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสมัมนา หรือการวิจัยโดย

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึกและ/หรือชุมชน  

 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติของแต่ละรายวิชา  

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายหรือการฝึก

ปฏบัิติ  

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน โครงการตามที่กาํหนดในรายวิชา  

4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏบัิติ  

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนา

ไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

(ความรบัผดิชอบหลกั) 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบําบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และ

บริบททางสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป (ความรบัผดิชอบหลกั) 

3.2  วิธีการสอน 
1.  ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  

2.  การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัด และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์  

3.  การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

4.  สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบาํบัด  

5.  กาํหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ และมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเองในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  

2.  ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานในช้ัน

เรียน และในโครงงานวิจัย  

3.  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์ 

ประเมินจากการสมัมนาทางคลินิก  

4.  การประเมินตนเองของผู้เรียน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่

จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
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วิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทมีสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร (ความรับผิดชอบรอง) 

 

4.2  วิธีการสอน 

1.  จัดประสบการณ์การเ รียน รู้ที่ เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ รับบริการ  ผู้ ร่ วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  

2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี และการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้

ตามทางวิชาการ และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของ

ตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3.  จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเอง  

4.  จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสงัคม  

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์ 

ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

2.  ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  

3.  ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  

4.  การประเมินตนเองของผู้เรียน  

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

สารสนเทศ 

สามารถศึกษา และทาความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่
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แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนา

เสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 

 5.2 วิธีการสอน 

1.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์คัดกรอง 

สรุป และนาข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ และวิชาชีพมา

เสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

2.  มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้

ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาความเข้าใจในประเดน็ปัญหา และเลือกใช้ข้อมูล 

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดย

ให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

3.  การประเมินตนเองของผู้เรียน  

6.   ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มี

คุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด

ที่สามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บําบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกําหนดสภา

กายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-

based) ในการปฏบัิติงาน (ความรับผิดชอบรอง) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 
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4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสิทธิ

ผู้ป่วย (ความรับผิดชอบรอง) 

6.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการ

สุขภาพ มีความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) 

ในการปฏิบัติทางวิชาชีพแก้ไขปัญหา ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้า

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และ

ส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

3. ฝึกการเขียนรายงาน และการนาํเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด

ในการดูแลสขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

6. กระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏิบัติงาน และการทาํงาน

วิจัยทางคลินิก 

7. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาในการปฏบัิติงาน มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

6.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสังเกตทกัษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิก และการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการ

สขุภาพ  

2.  ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

3.  ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์  

4.  ประเมินจากการนาํเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  

มคอ.3 กบ 322 การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและออกกาํลงักาย 2 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 



มคอ. 3 

5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกับผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ  

6.  การประเมินตนเองของผู้เรียน  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สปั
ดา

หท์ี
่ 

วนัที่ทําการ

เรียน 
เวลา 

บ
รร

ยา
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ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ
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รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

SD
L หวัขอ้ 

ผูส้อน   

สถานที่ / 

หอ้งเรียน หลกั ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

1 อ 5 ก.พ.62 13.30-14.30 1           Back Exercise (Mckenzie, Willium, etc) วาสนา         304 

    14.30-16.30 2           Stabilization exercise (Pilates, core stabilization) ภทัริยา         304 

  พ 6 ก.พ.62 08.30-12.30   4         Back Exercise (Mckenzie, Willium, etc) วาสนา รัตติยา ณัฐกาญจน์ ยุภาภรณ์ อรพินท ์ 220 

2 อ 12 ก.พ.62 13.30-14.30 1           Principle and application of Hydrotherapy วาสนา         304 

    14.30-15.30 1           Case discussion: Hydrotherapy วาสนา         304 

    15.30-16.30             SDL: Application of Hydrotherapy             

  พ.13 ก.พ.62 08.30-12.30   4         Stabilization exercise (Pilates, core stabilization) ภทัริยา วาสนา ยุภาภรณ์ ณัฐกาญจน์ อรพินท ์ 248 

3 อ.19 ก.พ.62               วันหยุดมาฆบูชา             

  
พ 20 ก.พ.62 08.30-09.30 1           Case discussion: Exercise for back problems วาสนา         304 

    09.30-10.30             SDL: Application of Exercise for back problems             

    
10.30-11.30 1           

Case discussion: Stabilization exercise (Pilates, core 

stabilization) 
ภทัริยา         304 

    11.30-12.30             SDL: Application of Stabilization exercise             

4 อ 26 ก.พ.62 13.30-16.30   3         Whirlpool and Sauna I วาสนา ณัฐกาญจน์ ยุภาภรณ์ อรพินท ์   
Whirlpool 

& sauna 
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หอ้งเรียน หลกั ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

  พ 27 ก.พ.62 08.30-11.30 
  

3          
Practice overview: ประเมินการปฏบิตัิประยุกต์ back 

exercise & stabilization 
วาสนา ภทัริยา รัตติยา ณัฐกาญจน์   220 

    11.30-12.30             
สาํรอง Practice overview: ประเมินการปฏบิัติประยุกต์ 

back exercise & stabilization 
           

5 อ 5 มี.ค.62 13.30-16.30   3         Whirlpool and Sauna II วาสนา ณัฐกาญจน์ อรพินท ์ ยุภาภรณ์   
Whirlpool 

& sauna 

  พ 6 มี.ค.62 07.30-10.30   3         Pool therapy วาสนา สายธดิา จินตนา     สระว่ายนํา้ 

    10.30-11.30             SDL: Pool therapy             

6 อ 12 มี.ค.62 13.30-14.30 1           
Application of Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) in therapeutic exercises 
รัตติยา 

        
304 

    14.30-15.30 1           
Case discussion: Aplication of PNF for 

musculoskeletal, Neuromuscular, Cardiopulmonary 
รัตติยา 

        

304 

    15.30-16.30             
SDL:  Application of Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation  
    

  
      

  พ 13 มี.ค.62 07.30-10.30   3          Practice overview: ประเมินการปฏบิตัิ Hydrotherapy วาสนา สายธดิา       สระว่ายนํา้ 

    10.30-11.30             
สาํรอง Practice overview: ประเมินการปฏบิัติ 

Hydrotherapy 
    

  
      

7 อ 19 มี.ค.62 13.30-15.30             SDL             
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หอ้งเรียน หลกั ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

    15.30-16.30       1     
สอบบรรยาย คร้ังที่ 1 (back exercise, stabilization 

exercise, hydrotherapy) รวม 28 คะแนน 
จินตนา สวุัฒน์     

  
304 

  พ 20 มี.ค.62 08.30-16.30             สอบ OSCE คร้ังที่ 2             

8 อ 26 มี.ค.62 13.30-15.30   2         Application of PNF in Musculoskeletal Condition  รัตติยา สายธดิา วาสนา จินตนา อรพินท ์ 220 

    15.30-16.30           
  

SDL:  Application of Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF)             

  พ.27 มี.ค.62 08.30-09.30 1           Exercise for scoliosis ผกาภรณ์       
  

304 

    
09.30-11.30 

  2         Application of PNF in Neuromuscular Condition  สายธดิา รัตติยา   กสมิา อรพินท ์ ยุภาภรณ์ 308 

    11.30-12.30           
  

SDL: Application of PNF in Neuromuscular Condition 
            

9 อ 2 เม.ย.62 13.30-15.30   2         Application of PNF in Cardiopulmonary Condition  
ประภา

วดี 
รัตติยา สายธดิา จินตนา สวุัฒน์ 220 

    15.30-16.30             
SDL:  Application of Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) 
    

  
      

  พ 3 เม.ย.62 8.30-11.30 
  

3         Exercise for scoliosis ผกาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา อรพินท ์ ยุภาภรณ์ 220 

    11.30-12.30 1           Cases study: Exercise for scoliosis ผกาภรณ์ 
        304 

10 อ 9 เม.ย.62 13.30-16.30   3         
Practice overview:ประเมินการปฏบิัตปิระยุกต์ exercise 

for  scoliosis 
ผกาภรณ์ ณัฐกาญจน์ รัตติยา อรพินท ์ ยุภาภรณ์ 220 

  พ 10 เม.ย.62 8.30-09.30 1           Neuromuscular Exercise  รัตติยา         304 
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    09.30-12.30   3         Neuromuscular Exercise  รัตติยา ภทัริยา อรพินท ์ สวุัฒน์ ยุภาภรณ์ 220 

11 อ 16 เม.ย..62 08.30-16.30             หยุดชดเชยวันสงกรานต์             

  พ 17 เม.ย.62 8.30-10.30         2   สอบปฏบิตัิประยุกต ์PNF for exercise รัตติยา ประภาวด ี สายธดิา     220 

  
  10.30-12.30           

  

สาํรอง Practice overview: ประเมินการปฏบิัติประยุกต์ 

PNF for exercise 
          220 

12 อ 23 เม.ย.62 13.30-16.30             SDL: Application of Neuromuscular Exercise              

  พ 24 เม.ย.62 08.30-16.30             Project day             

13 อ 30 เม.ย.62 13.30-14.30 1           Case discussion: Neuromuscular Exercise  รัตติยา         304 

    14.30-16.30             SDL: Application of Neuromuscular Exercise              

  พ 1 พ.ค.62 08.30-09.30 1           Muscle energy technique (MET) วาสนา         304 

   09.00-12.30   3         Muscle energy technique (MET) วาสนา สายธดิา รัตติยา ภทัริยา ยุภาภรณ์ 220 

14 อ 7 พ.ค.62 13.30-14.30 1           Case discussion: Muscle energy technique (MET) วาสนา         304 

    14.30-16.30             SDL: Application of Muscle energy technique (MET)             

  พ 8 พค 62 09.30-10.30 
  

    1     
สอบบรรยายคร้ังที่ 2 (PNF, scoliosis, Neuromuscular 

exercise, MET) รวม 28 คะแนน 
จินตนา รัตติยา       304 

    10.30-12.30             SDL: Application of MET, Neuromuscular Exercise              

15 อ 14 พ.ค.62 13.30-16.30             SDL: Application of MET, Neuromuscular Exercise              

  พ 15 พค 62 08.30-12.30   4         
Practice overview: ประเมินการปฏบิตัิประยุกต ์ MET, 

neuromuscular exercise  
วาสนา รัตติยา ภทัริยา ยุภาภรณ์   220 

รวม 15 45 0 2 2 0 60             
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หมายเหตุ คณาจารย์ให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ทุกคร้ังหลังเรียนทั้งหัวข้อฝึกปฏบัิติ 

 หัวข้อ Whirlpool and Sauna จัดอาจารย์สอนไม่เกนิ 4 คน  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน 
สดัส่วนการ

ประเมิน 

1, 2 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 (1.1, 1.3, 1.4, 

1.5) 
 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การแสดงออกในช้ันเรียนและ

กจิกรรมต่างๆ 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน ความ

รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม

ขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 

- พฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติใน

ช้ันเรียน และปฏบัิติกรณีศึกษาผู้ป่วย

จาํลอง 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

- ตลอดภาค 

การศึกษาและ

วันที่มีการ

ประเมิน 

 3   

2 % 

1, 2 

 

ความรู้  

2.2 (2.1, 2.3) 

- ประเมินภาคทฤษฎี 

 

 

- ประเมินการปฏบัิติ 

สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน (รวม 

overview practices) 

 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

7, 14 

 

 

4, 6, 10, 11, 

15 

40 % 

 

 

40 % 

 

2, 3, 4 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.3, 3.4, 4.2, 5.3 

(3.1, 6.1, 6.3, 6.4) 

- ประเมินในการปฏบัิติ 

 

 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4, 6, 10, 11, 

15 

 

 

15 % 

 

 

 

2, 3, 4 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

4.2 (4.3, 4.4) 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

 

 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

3 1 % 

3, 4 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

 

3 1 % 
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มคอ. 3 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน 
สดัส่วนการ

ประเมิน 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2) 

 

 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

กิจกรรม 1; บรรยาย 2; ปฏิบติั 3; case discussion  

 

การประเมินผลการเรียน: 

               

1. การสอบภาคทฤษฎี        48% 

    1.1 การสอบภาคทฤษฎี  40%  

     คร้ังที่ 1 หัวข้อ back exercise, stabilization exercise, hydrotherapy 20%   

     คร้ังที่ 2 หัวข้อ PNF, scoliosis, Neuromuscular exercise, MET 20%   

    1.2 การประเมินในช้ันเรียน สมันาเสริมภาคทฤษฎี  8%  

(1)  Back exercise  2%   

(2)  Stabilization exercise 2%   

(3)  Neuromuscular exercise 2%   

(4)  Muscle energy technique (MET) 2%   

2. การสอบภาคปฏบัิติ         52%      

(1)  Back exercise 7%   

(2)  Stabilization exercise 7%   

(3)  Exercise in scoliosis  8%   

(4)  Hydrotherapy  8%   

(5)  Neuromuscular exercise 7%   

(6)  MET 7%   

(7)  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)  8%   
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด: อิงเกณฑ ์ 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบ 

2. มีคะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีตอ้งไม่ตํา่กว่า 50 % จึงถอืว่าสอบผ่าน 

3. มีคะแนนสอบภาคปฏิบติัแต่ละหวัขอ้ตอ้งไม่ตํา่กว่า 60 % จึงถอืว่าสอบผ่านในหัวข้อที่มี

การประเมินในช้ันเรียน  

4. ถ้านิสติไม่เขา้เรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะไม่มีคะแนนในหัวข้อน้ัน 

5. ถ้าไม่ผ่าน นิสติจะต้องสอบแก้ตัวให้ผ่าน โดยนิสติเป็นผู้ติดต่อขอสอบซ่อมด้วยตนเองกบั

อาจารย์ผู้สอบ 

6. ***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน*** 

7. มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

 

ระดบัเกรด A B+ B C+ C D+ D E 

ระดบัคะแนน 80.0-100 75.0-79.9 70.0-74.9 65-69.9 55-64.9 50-54.9 45-49.9 0-44.9 

 

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 

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 222 การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและ           

ออกกาํลังกาย 1 
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มคอ. 3 

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 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อโสต ก่อนการ

เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน 

ไม่มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- จัดทาํแผนการประเมินโดยระบุใน มคอ. 3 และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

พิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมิน

ก่อนนาํมาใช้จริง 

- ให้นิสติและอาจารย์ทาํแบบประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติ ภายหลังสิ้นสดุการเรียนการ

สอน 

- ตัดเกรดรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและนาํข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชา

ต่อไป 
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