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รายละเอียดของรายวิชา กบ 421  การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกกําลงักาย 3 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 421    การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 3 

PX421     Movement therapy 3 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-4-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม tippawano@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

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

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

ผศ.ดร.สกุลัยา  กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ paka@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์ suwatj@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

 อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณ ี kasima.ek@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 

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

 อาจารย์จินตนา  ตันหยง tanyong55@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

 ศ.สาล่ี สภุาภรณ์  

 

 

 

 

 

 

คณะพลศึกษา อาจารย์พิเศษ 

 อาจารย์มงคล ศริวัฒน์ 

 
คณะมนุษย์ศาสตร์ อาจารย์พิเศษ 

คุณสริภัทร เรืองมณี Pilates instructor อาจารย์พิเศษ 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 220 และ ห้อง 248  คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

28 มิถุนายน 2559 ในการประชุมจัดตารางสอนประจาํปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

นสิิตสามารถ 

1. อธบิายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังในการเลือกวิธอีอก

กาํลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.4) 

2. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ท่าออกกาํลังกายสาํหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบ

ไหลเวียนหลอดเลือดส่วนปลาย (Exercise for peripheral vascular disease) ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4) 

3. อภิปราย วิธีการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่น 

(Flexibility exercise)ได้อย่างถูกต้องได้แก่การออกกาํลังกายแบบโยคะ (Yoga) ไทเกก็ (Thi 

Chi) (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4) 

4. คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้วิธกีารออกกาํลังกายเพ่ือการผ่อนคลายและการใช้กล่ินในการ

บาํบัดรักษา (Relaxation and Aromatherapy technique) ได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.4, 3.1, 

3.3, 3.4, 4.2, 4.4) 

5. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้วิธีการออกกาํลังกายเพ่ือเพ่ิมความทนทานของกล้ามเน้ือ

เฉพาะ ส่วนและทั้ ง ร่ า งกาย (Endurance exercise: muscular, cardiovascular endurance / 

Group exercise and aerobic exercise ) แ ล ะ เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ มสุ ข ภ า พ  (Exercise for health 

promotion)ได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.4,3.1, 3.3,3.4, 4.2, 4.4) 

6. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้วิธีการออกกาํลังกายเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของร่างกาย 

(Stability exercise/ Pilates)ได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4) 

7. คิดวิเคราะห์ อภิปราย และประยุกต์ใช้วิธีการออกกาํลังกายที่เกี่ยวข้องกบัทางการกีฬา (Sport 

physical therapy) ได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการออกกาํลังกายรูปแบบต่างๆ  เพ่ือการประยุกต์ใช้ในทางกายภาพบาํบัด การผ่อนคลาย 

การเพ่ือการไหวเวียนเลือดส่วนปลาย การออกกาํลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบาํบัดทางการกฬีา

เบ้ืองต้น 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

ไม่มี 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ฝึกปฏบัิติ30ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนา/อภิปราย       

30 ชม./ภาคการศึกษา 

2 ชม. 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

4.

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

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 

                               

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเพ่ือสามารถให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

แก่ผู้อื่นและสงัคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2.มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้องสามารถแยกแยะความดีความช่ัวและจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการ

ดาํรงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง) 

3.เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์(ความรับผิดชอบรอง) 

4.(ไม่ประเมิน) 

5.มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์(ความรับผิดชอบรอง) 

6.(ไม่ประเมิน) 

7.(ไม่ประเมิน) 

8.สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

(ความรับผิดชอบรอง) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการสอนปฏบัิติการ

พ้ืนฐานวิชาชีพและปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ  

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหัวข้อการสอนให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายตลอดรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 

2. ความรู ้

2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกายและ

สามารถนาํความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่

สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้น ธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. (ไม่ประเมิน) 

6. (ไม่ประเมิน) 

7. (ไม่ประเมิน) 
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2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกายอย่างเป็นระบบ             

2. การสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าเกี่ยวกบัการออกกาํลังกายเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ  

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามที่กาํหนดในรายวิชา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่าง มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสมัมนาโดยให้นิสตินาํเสนอความรู้ทางวิชาการ และมีการแลกเปล่ียน ความรู้เชิงวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือ นาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย  ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. (ไม่ประเมิน) 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ

ของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ             

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1.  (ไม่ประเมิน) 

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน   และสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 
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5.2 วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา  

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ การปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บาํบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด(ความ

รับผิดชอบรอง) 

2.มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) ในการปฏบัิติงาน(ความรับผิดชอบรอง) 

3.มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสิทธิผู้ป่วย (ความรับผิดชอบ

รอง) 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1.  ประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีภาวะการบาดเจบ็หรือความ

เจบ็ป่วยในลักษณะต่างๆและให้นิสติประยุกต์รูปแบบการออกกาํลังกายเพ่ือการรักษาอย่าง

เหมาะสม 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ครั้ง

ที ่ วนัที ่ เวลา 

บ
รรยาย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา 

สอบ

 

สอบ
ป

ฏิบ
ตัิ

 

หวัขอ้ 

ผูส้อน สถานที ่/ 

หอ้งเรียน 

 

อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย ์

อุปกรณ ์

1 3/10/2559 8.30-12.30   4       Lab: Exercise for weight 

control (1-50)                              

  สุวฒัน ์

ประภาวดี 

สกุลัยา 

กสมิา 

248 อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

(dumbbell, Theraband 

Treadmill จักรยานออกกาํลัง

กาย 

2 5/10/59 8.30-12.30   4      Seminar: Tai Chi  (1-50) มงคล ณัฐกาญจน์ 248 Computer ลาํโพง 

3 10/10/2559 8.30-12.30  4       Lab: Group exercise (1-

50) 

  สุกลัยา 

สวัุฒน์ 

ประภาวดี 

กสมิา 

248 อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

(dumbbell, 

Theraband)whirlchair, 

crutches 

4 12/10/2559 8.30-12.30    4      Seminar: Pilates  (1-50) สิรภทัร ทศพล 248 Gym ball, Gym Roll, 

Balance board, Mat 

5 17/10/2559 8.30-12.30   4      Seminar: Relaxation 

technique  (1-53)  

รตัติยา 

สายธดิา 

220 เตยีง 

6 19/10 2559 8.30-12.30    4      Seminar:  Yoga  (1-50) สาลี ่ ทศพล 248 Computer ลาํโพง, Mat 

7 24/10/2559 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช  
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8 28/10/2559 8.30-12.30   4      Seminar: Yoga, Tai Chi, 

Pilates in Physical Therapy  

(1-50) 

  สายธิดา 

ณัฐกาญจน์ 

248 Computer, Mat 

9 31/10/2559 8.30-12.30   4       Lab: Exercise for peripheral 

vascular (1-50) 

  สุวฒัน ์

ประภาวดี 

จินตนา 

ทศพล 

220 เตยีงปรับได้ 

เคร่ืองวัดความดนั หูฟัง สาย

วัด เคร่ืองวัดการไหลเวียน

เลือด 

10 2/11/59 8.30-10.30   2       Lab: Aerobic dance (1-

50)  

  สุกลัยา 

สวัุฒน์ 

สายธดิา 

ทศพล 

248 

 

 

 

อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

(dumbbell, Theraband) 

 10.30-

12.30 

    2     Seminar: Aerobic dance 

(1-50)  (สอนเป็น

ภาษาองักฤษ) 

  สุกลัยา 

สวัุฒน์ 

248 CD, computer 

11 7/11/2559 8.30-12.30   4       Lab: Sport physical therapy 

I  (1-50)                     

  ทศพล 

ผกาภรณ์ 

วาสนา 

กสมิา 

220 อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

Computer 

12 14/11/2559 8.30-12.30   4       Lab: Sport physical therapy  

II  (1-50)                            

  ทศพล 

ผกาภรณ์ 

วาสนา 

กสมิา 

220 อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

Computer 
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13 21/11/2559 8.30-12.30     4     Seminar: Exercise for 

health promotion  (1-50) 

  สุวฒัน ์

ทศพล 

248 อปุกรณอ์อกกาํลังกาย 

(dumbbell, Theraband 

14 23/11/2559 8.30-12.30   4    Hippotherapy  พรียา 

ณัฐกาญจน์ 

จินตนา 

ทศพล 

220 Computer 

15 28/11/2559 8.30-12.30    4     Seminar: Sport physical 

therapy  (1-50) 

  ทศพล 

ผกาภรณ์ 

248 Computer 

16 5/12/2559 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  

17 12/12/2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  

18 19/12/2559 8.30-12.30  4    Lab: Exercise for Peripheral 

vascular disease- ประเมิน

การปฏบัิติ 

  สวัุฒน์ 

ประภาวดี 

จินตนา 

ทศพล 

 เคร่ืองวัดความดนั หูฟัง สาย

วัด เคร่ืองวัดการไหลเวียน

เลือด 

19 21/12/2559 8.30-10.30      2 Lab exam: ประเมินการ

ปฏบัิติ (สํารอง) 

  สวัุฒน์ 

ประภาวด ี

จินตนา 

ทศพล 

220  

   รวมชัว่โมง

เรียน–สอน 

0 30 30 0 2 60       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่

 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

หมายเหตุ 

1 

 

(1.2,1.

3,1.5,1

.8) 

คุณธรรม 

สมัมนา /การค้นคว้า

ตามที่มอบหมาย 

สมัมนาหัวข้อ 

Yoga, Tai Chi, 

Pilates in 

Physical 

Therapy, 

Relaxation 

technique, 

Exercise for 

health promotion 

และ Sport 

physical therapy 

2% 

สรุปรวม

สดัส่วนการ

ประเมินผล

การเรียนรู้แต่

ละด้านของ

รายวิชาน้ีจาก

ทุกกจิกรรมมี

ดังน้ี 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 

8% 

2.ความรู้ 

38% 

3.ทกัษะทาง

ปัญญา 34% 

4.ทกัษะ

ความสัมพัน

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

12% 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8% 

รวมทั้งสิ้น 

100% 

 

2.2 

(2.3,) 

ความรู้ 

 
15% 

3.1,3.3

, 3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
15% 

4.2,4.4 ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข ความ

รับผิดชอบ 

5% 

(5.3) 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3% 

2 

(1.2,1.

3,1.5,1

.8) 

คุณธรรม 

ปฏบัิติในช้ันเรียน/ 

รายงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ปฏบัิติหัวข้อ 

Exercise for 

weight control, 

Group exercise, 

  

Aerobic dance, 

Sport physical 

therapy 

2% 

 

2.2 

(2.3,) 

ความรู้ 

 
13% 

3.1,3.3

, 3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
15% 

4.2,4.4 ,ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข ความ

รับผิดชอบ 

5% 

(5.3) 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5% 

3 

 

2.2 

(2.3,2.

4) 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

สอบปฏบัิติ (เกบ็

คะแนน) 

 

 

19/12/2559 

21/12/2559 

 

10% 
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มคอ. 3 

4 

(1.5,1.

8) 
คุณธรรม 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

การมีส่วนร่วม 

อภิปราย 

การนาํเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

 

4% 

 

3.1 ทกัษะทางปัญญา 

 
4% 

(4.2) 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

2% 

 

3. การประเมินผล 

 คะแนนรวม  100 % แบ่งเป็น 

3.1 การสมัมนา         40% 

- สมัมนาหัวข้อYoga, Tai Chi, Pilates in Physical Therapy  10 % 

- สมัมนาหัวข้อRelaxation technique    10 % 

- สมัมนาหัวข้อ Exercise for health promotion   10 % 

- สมัมนาหัวข้อ Sport physical therapy    10% 

3.2 ปฏิบติัในชั้นเรียน/ รายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    40% 

- ปฏบัิติหัวข้อ Exercise for weight control    10% 

- ปฏบัิติหัวข้อ Group exercise      10% 

- ปฏบัิติหัวข้อ Aerobic dance     10% 

- ปฏบัิติหัวข้อ Sport physical therapy    10% 

3.3 สอบปฏิบติั         10% 

 - หัวข้อ Exercise for Peripheral vascular disease   10% 

3.4 การทํารายงานและส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    10% 

 นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน เข้าเรียนสายได้ไม่เกนิ 15 นาท ีสาย 3 

คร้ังนับเป็นขาดเรียน 1 คร้ัง 

รายวิชา กบ421  การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 3 จาํนวนหน่วยกติ 2 (0-

4-2) เป็นรายวิชาในภาคปฏบัิติ  นิสติต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 60% จึงถือว่า สอบผ่าน   ตัดเกรดแบบ

องิเกณฑ ์(เกณฑ ์B)  นสิิตทีไ่ดร้ะดบัเกรดตํา่กว่า C ตอ้งลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง 
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มคอ. 3 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด ระดบัเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65.0-69.9 C+ 2.5 

60.0-64.9 C 2 

55.0-59.9 D+ 1.5 

50.0-54.9 D 1 

0-49.9 E 0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

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

company, Philadelphia 2002. 

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

the complete approach. Back Well Science, 2000. 

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

approach. Reston, A Prentice –Hall, Verginia, 1982.  

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

ไม่มี 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การสงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
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มคอ. 3 

3. การปรบัปรุงการสอน 

จากการประเมินของนิสติและคณาจารย์ผู้ร่วมสอนไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามที่บันทกึไว้

ใน มคอ.5 หมวด 6 ข้อ 3 ปีการศึกษา 2558 แต่จากการประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร มีมติให้ดาํเนินการปรับปรุงรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังแสดงตามตารางด้านล่าง 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

เน่ืองจากไม่มีข้อเสนอแนะใน

แบบประเมินรายวิชาจากนิสติ ปี

การศึกษา 2558 แต่เน่ืองจากมี

หัวข้อ Hippotherapy ที่เป็น

หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจ จึงเสนอให้

เพ่ิมหัวข้อดังกล่าวในรายวิชา 

ปรับตารางสอนสาํหรับปี

การศึกษา 2559 โดยการเพ่ิม

หัวข้อ Hippo therapy เพ่ิมให้

นิสติได้เรียนรู้เกี่ยวกบัวิธกีาร

รักษาด้วยการออกกาํลังกายใน

รูปแบบอื่นที่เพ่ิมข้ึน 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การทวนข้อสอบก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้อที่

รับผิดชอบ 

- การทวนแบบประเมินการให้คะแนนของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบัิติ/สัมมนา/รายงาน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงวิธกีารสมัมนา

การค้นคว้าด้วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

นาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนแบบประเมินการสอบ 
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