
มคอ. 3 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 
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สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 421  การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 3 

PX 421  Movement Therapy and Therapeutic Exercise 3 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-4-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการรักษษด้วยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ratt@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ดร.สกุลัยา  กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย ์ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผศ.ผกาภรณ ์พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์วาสนา เตโชวาณชิย์ wassana@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์สวัุฒน์ จติรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ณฐักาญจน์ รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์จินตนา  ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร. วันวิสาข ์พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ ์รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์พิมพ์พร  กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th  สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์รจุิรวรรณ  บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผูช่้วยสอน   

อาจารย์ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยพ์เิศษ   

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสทิธิ์  ปีปทุม  - คณะพลศึกษา 

อาจารย์มงคล ศิริวัฒน์ - อสิระ 

อาจารย์สริภัทร เรืองมณี - อสิระ 

อาจารย์อไุรพร  แดนกมล - การกฬีาแห่งประเทศไทย 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนปฏบิัติการ 220,234/2,308 อาคารคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังในการเลือกวิธีออก

กาํลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.3) 

2. ปฏบิัติ และอภิปราย เพ่ือประยุกต์ใช้การออกกาํลังกายเพ่ือการผ่อนคลาย เพ่ิมการไหลเวียนของ

หลอดเลือดส่วนปลาย และการส่งเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยทางกายภาพบาํบัดได้ (2.2,2.3, 3.1, 

3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3)   

3. ปฏบิัติ และอภิปราย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกกกาํลังกายเป็นทมีและการออกกาํลังกายรูปแบบ

ต่างๆที่ทนัสมัย (2.2,2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3) 

4. ปฏิบัติ และอภิปราย เพ่ือประยุกต์ใช้วิธีการออกกาํลังกายที่เกี่ยวข้องกับทางการกีฬา (Sport 

physical therapy) ได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรงุเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา          

 ปฎบิัติทกัษะกายภาพบาํบดัทางด้านการกฬีาเบื้องต้น การออกกาํลังกายรปูแบบต่างๆ ที่ทนัสมัย 

การออกกาํลังกายเป็นทมี นาํเสนอการประยุกต์ใช้การออกกาํลังกายในทางกายภาพบาํบัดอย่างมี

ปฏสิมัพันธแ์ละสร้างสรรค์ การออกกาํลังกายเพ่ือการผ่อนคลาย เพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วน

ปลาย และการส่งเสริมสขุภาพ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

- ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย 
ฝึกปฏบิัติ 30 ชม./ภาคการศึกษา 

สมัมนา 30 ชม./ภาคการศกึษา 
2 ชม. 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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 4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจ

วิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 

1 ชม./สปัดาห์ 

  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏบิัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่น ในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

5.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎ ี

ปฏบิัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านจติสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถงึหน้าที่ 

ความรับผดิชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพ และการปฏบิัติงานในวิชาชีพ 

5.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอด
หลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน และกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทําโครงงานวิจัยกายภาพบําบัดโดย

คาํนึงถงึหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้ เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี     

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2   วิธกีารสอน 

จัดรปูแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดทั้งภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตัิ อย่างเป็น

ระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รปูแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบิัต ิร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า การ

วิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้

หัวข้อปัญหา กรณศีึกษา สถานการณจ์ริง การสมัมนา หรือการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่ง

ฝึกและ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. สอบภาคปฏบิัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และพัฒนาความรู้ เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายหรือการ

ฝึกปฏบิัติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน โครงการตามที่กาํหนดในรายวิชา 

4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติ 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 
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1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ ในศาสตร์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท

ทางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัด และมีการแลกเปล่ียนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่
เกี่ยวกบัสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด 

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการ

ทางกายภาพบาํบัด 

5. กาํหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ และมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเองใน

งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานในช้ัน

เรียน และในโครงงานวิจัย  

3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ วิจารณ ์

ประเมินจากการสมัมนาทางคลินิก 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัตหิน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทมีสขุภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์

ที่แตกต่างกนั 

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีม และการแสดงออกของภาวะผู้นํา 

และผู้ตามทางวิชาการ และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์ 

ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถ

เลือกใช้รปูแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รปูแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 
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1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในหลักสตูรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คัด

กรอง สรปุ และนาํข้อมูลทางคณติศาสตร์ และสถติิที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ และวิชาชีพ

มาเสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณศีึกษา รวมถงึการนาํเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้นิสติได้

ใช้ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 
 

5.3  วิธกีารประเมนิผล 

1 ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา และเลือกใช้

ข้อมูล เทคนิคทางสถติิหรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2 ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดย

ให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

3 การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวชิาชีพที่ต้องการพัฒนา  

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถ

ให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภา

กายภาพบาํบดั 

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบดั และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) 

ในการปฏบิัตงิาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบดัในการดูแลสขุภาพของประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธิ

ผู้ป่วย 

6.2 วิธกีารสอน  

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการ
สขุภาพ มีความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) 

ในการปฏบิัตทิางวิชาชีพ 
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2. ฝึกปฏบิัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู และ

ส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

3. ฝึกการเขยีนรายงาน และการนาํเสนอที่แสดงถงึความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

4. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้       ด้าน
กายภาพบาํบดัในการดูแลสขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้

อย่างเหมาะสม 

5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณศีึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ร่วมกบัการใช้ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิก และการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการ

สขุภาพ 

2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบิัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. ประเมินจากการนาํเสนอ และรายงานกรณศีึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรม ให้นิสติมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบิัติงาน มี

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 

6. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ที่ วนัที่  เวลา 

บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

ส
มั
ม
น
า
 

ส
อ
บ

บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจาร์ 

ห้อง 

เรียน 
อปุกรณ์ 

1 
4/10/256

2 

8.30-

12.30 

   4 

    

Seminar: 

Relaxation 

technique 

  
รตัติยา 

สายธดิา 
220 เตียง 

2 
7/10/256

2 

8.30-

12.30 
 4     

  

 

Lab: Group 

exercise 
  

สุกลัยา 

ทศพล 

ธติิมาศ 

รุจิรวรรณ 

พิมพ์พร 

234/

2 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband)whirlc

hair, crutches ฯลฯ 

3 
11/10/25

62 

8.30-

12.30 
  4     

Seminar: 

Exercise อื่น; 

Pilates   

สิรภทัร 
ธติิมาศ 

 

234/

2 

Computer ลาํโพง 

Gym ball, Gym 

Roll, Balance 

board, Mat yoga 

4 
14/10/25

62 

8.30-

12.30 
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

5 
18/10/25

62 

8.30-

12.30 
   4     Seminar: Yoga   ประสิทธ์ิ ทศพล 

234/

2 

Computer ลาํโพง, 

Mat yoga 

6 
21/10/25

62 

8.30-

12.30 
  4   

Seminar: Tai 

Chi 
มงคล ธติิมาศ 

234/

2 

Computer ลาํโพง, 

Mat yoga 

7 
25/10/25

62 

8.30-

12.30 
 4    

Lab: Exercise 

for weight 

control              

 

ยุภาภรณ์ 

ทศพล 

ธติิมาศ 

พิมพ์พร 

อรพินท ์

234/

2 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband 

Treadmill จักรยาน

ออกกาํลังกาย 

8 
28/10/25

62 

8.30-

12.30 
  4   

Seminar: 

Application 

Yoga, Tai Chi 

in Physical 

Therapy             

 
สายธิดา 

ธติิมาศ 

234/

2 

Computer ลาํโพง, 

Mat yogaฯลฯ 

9 
1/11/256

2 

8.30-

10.30 
 2    

Lab: Aerobic 

dance (สอนเป็น

ภาษาองักฤษ) 

  

ยุภาภรณ ์

ทศพล 

ธติิมาศ 

พิมพ์พร 

รุจิรวรรณ 

234/

2 

 

 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband) 

10.30-

12.30 
  2   

Seminar: 

Application for 
  

ยุภาภรณ ์

ทศพล 

234/

2 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 
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ที่ วนัที่  เวลา 

บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

ส
มั
ม
น
า
 

ส
อ
บ

บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 
อาจาร์ 

ห้อง 

เรียน 
อปุกรณ์ 

Aerobic dance 

(สอนเป็น

ภาษาองักฤษ) 

 

 

Theraband) 

10 
4/11/256

2 
  4    

Lab: Exercise 

for peripheral 

vascular 

 

สุวฒัน ์

ประภาวดี 

จินตนา 

ทศพล 

รุจิรวรรณ 

220 

เตียงปรับได้ 

เคร่ืองวัดความดัน 

หูฟัง สายวัด 

เคร่ืองวัดการ

ไหลเวียนเลือด 

11 
8/11/256

2 

8.30-

12.30 
  4       

Lab: Sport 

physical therapy 

I                      

  

ทศพล 

ผกาภรณ์ 

วาสนา 

พิมพ์พร 

กนกวรรณ 

220 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย 

Computer 

12 
11/11/25

62 

8.30-

12.30 
  4       

Lab: Sport 

physical therapy  

II  

  

ทศพล 

ผกาภรณ์ 

วาสนา 

พิมพ์พร 

กนกวรรณ 

220 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย 

Computer 

13 
15/11/25

62 

8.30-

12.30 
  4   

Seminar:  

Exercise for 

health 

promotion 

  
ทศพล 

ยุภาภรณ์ 

234/

2 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband), Mat 

yogaฯลฯ 

14 
18/11/25

62 

8.30-

12.30 
  4   

Seminar: 

Application for 

Sport physical 

therapy 

อไุรพร 
ทศพล 

ผกาภรณ์ 
220 

Computer, 

อปุกรณอ์อกกาํลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband), Mat 

yogaฯลฯ 

15 
22/11/25

62 

8.30-

12.30 
 4    

Lab: 

Hippotherapy 
 

พรียา 

วีรยา 

วันวิสาข์ 

รุจิรวรรณ 

ธติิมาศ 

308 

Computer. Gym 

Roll 

 

16 
25/11/25

62 

8.30-

12.30 
 4    Lab: Neurobic  

วีรยา 

วันวิสาข์ 

ยุภาภรณ์ 

ธติิมาศ 

ณฐักาญจน์ 

308  

 รวมชัว่โมงเรียน–สอน 0 30 30 0 
 

60       
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม

ที ่

 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมิน 
ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

หมายเหตุ 

1 

 

(1.2, 

1.3, 1.4) 
คุณธรรม 

สมัมนาเสริม

การปฏบิัต ิ/

การค้นคว้า

ตามที่

มอบหมาย 

สมัมนาหัวข้อ 

Application 

Yoga, Tai Chi in 

Physical 

Therapy, 

Relaxation 

technique, 

Exercise for 

health promotion 

และ Application 

for Sport physical 

therapy 

2% 
สรปุรวม

สดัส่วนการ

ประเมินผล

การเรียนรู้แต่

ละด้านของ

รายวิชาน้ีจาก

ทุกกจิกรรมมี

ดังน้ี 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 

6% 

2.ความรู้ 

40% 

3.ทกัษะทาง

ปัญญา 33% 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

13% 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8% 

2.2 2.3, 

2.5 

ความรู้ 

 
14% 

3.1,3.3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
15% 

4.2, 

(4.3),4.4 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข ความ

รับผดิชอบ 

4% 

5.3 การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3% 

2 

(1.2, 

1.3, 1.4) 
คุณธรรม 

ปฏบิัตใินช้ัน

เรียน/ งานที่

ได้รับมอบหมาย 

ปฏบิัติหัวข้อ 

Exercise for 

weight control, 

Group exercise  

Aerobic dance, 

Exercise for 

Peripheral 

vascular disease, 

Sport physical 

therap, 

Hippotherapy, 

Neurobic  

2% 

 

2.2 2.3, 

2.5 

ความรู้ 

 
26% 

3.1,3.3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
16% 

4.2, 

(4.3),4.4 

,ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข ความ

รับผดิชอบ 

7% 

5.3 การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5% 

3 

(1.2, 

1.3, 1.4) 
คุณธรรม 

การเข้าช้ันเรียน 

พฤติกรรมใน

ช้ันเรียน 

พฤติกรรมการ

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

 

2% 

 

3.1,3.3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
2% 
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กิจกรรม

ที ่

 

ผลการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมิน 
ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

หมายเหตุ 

4.2, 

(4.3),4.4 
ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทาํงานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม 

อภิปราย 

รายงานที่รับ

มอบหมาย 

2% 

รวมทั้งสิ้น 

100% 

 

 

การประเมินผล 

 คะแนนรวม  100 % แบ่งเป็น 

3.1 การสมัมนา         38% 

- หัวข้อ Application Yoga, Tai Chi in Physical Therapy  10 % 

- หัวข้อ Relaxation technique     10 % 

- หัวข้อ Exercise for health promotion    10 % 

- หัวข้อ Applicaion for sport physical therapy   8% 

3.2  ปฏิบติัในชั้นเรียน/ งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย     58% 

- หัวข้อ Exercise for weight control    10% 

- หัวข้อ Group exercise       10% 

- หัวข้อ Aerobic dance      8% 

- หัวข้อ Exercise for Peripheral vascular disease   10% 

- หัวข้อ Sport physical therapy     10% 

- หัวข้อ Hippotherapy       5% 

- หัวข้อ Brain exercise      5% 

3.3 การทํารายงานและส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    4% 

 นิสติต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน เข้าเรียนสายได้ไม่เกนิ 15 นาท ีสาย 3 คร้ัง

นับเป็นขาดเรียน 1 คร้ัง 

รายวิชา กบ421  การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 3 จาํนวนหน่วยกติ 2 (0-4-2) 

เป็นรายวิชาในภาคปฏบิตัิ  นิสติต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 60% จึงถอืว่า สอบผ่าน   ตัดเกรดแบบองิเกณฑ ์ 

นสิิตทีไ่ดร้ะดบัเกรดตํา่กว่า C ตอ้งลงทะเบยีนเรียนอีกครั้ง 

 

A B+ B C+ C D+ D E 

80-100 75-79.9 70-74.9 65-69.9 60-64.9 55-59.9 50-54.9 49.9 – 0 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise, foundation and technique. 4
th
 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 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- การสงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมส่ีวนร่วมในการซักถาม การปฏบิัติและอภปิราย 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

1. ปรับเปล่ียนช่ือหัวข้อการฝึกปฏบิัติ 

Brain exercise 

1. เปล่ียนช่ือหัวข้อเป็น Neurobics 
- 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การทวนแบบประเมินก่อนนําไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้อที่

รับผดิชอบ 

- การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบิัติ/สมัมนา/รายงาน 

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรงุวิธกีารสมัมนาการค้นคว้า

ด้วยตนเองและรปูแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรงุการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระ

ให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรงุรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนแบบประเมิน 


