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รายละเอยีดของรายวชิา กบ 421การรักษาดว้ยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลงักาย 3 

สาขากายภาพบําบัด 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที ่1ประจําปีการศึกษา2558 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

กบ 421    การรักษาดว้ยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลงักาย 3 

PX421Movement therapy 3 

2. จํานวนหน่วยกติ 

2 (0-4-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบาํบดั 

หมวดวชิาบงัคบั  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ดร.ทศพล เจศรีชยั tossaphon@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา  

อาจารย ์ดร.ทิพวลัย ์โอภาสกรุณา tippawano@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 

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

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสิน saitida@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.สุกลัยา  กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย ์ประภาวดี ภิรมยพ์ล prapawad@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์กาภรณ์ พูเ่จริญ paka@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยว์าสนา เตโชวาณิชย ์ wassana@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

ผศ. ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ warink@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

อาจารยสุ์วฒัน์ จิตรดาํรง suwatj@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย ์ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย ์ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

อาจารย ์ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima.ek@gmail.com อาจารยผ์ูส้อน 
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รศ.สาล่ี สุภาภรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อาจารยพ์ิเศษ 

 อาจารยม์งคล ศริวฒัน์ 

 

 อาจารยพ์ิเศษ 

คุณสิรภทัร เรืองมณี  อาจารยพ์ิเศษ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

23 มิถุนายน 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

1. บอกความหมาย วตัถุประสงค์ หลกัการ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม และขอ้ควรระวงัในการเลือกวิธีออก

กาํลงักายแต่ละชนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ปฏิบติัท่าออกกาํลงักายสําหรับผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติระบบไหลเวียนหลอดเลือดส่วนปลาย 

(Exercise for peripheral vascular disease) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3. วิเคราะห์ และเลือกใชว้ิธีการออกกาํลงักายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายดา้นความยืดหยุ่น 

(Flexibility exercise)ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดแ้ก่การออกกาํลงักายแบบโยคะ (Yoga) ไทเก็ก (Thi Chi)  

4. ปฏิบติัวธีิการออกกาํลงักายเพื่อการผอ่นคลายและการใชก้ล่ินในการบาํบดัรักษา (Relaxation and 

Aromatherapy technique) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ปฏิบัติวิธีการออกกาํลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเน้ือเฉพาะส่วนและทั้งร่างกาย 

(Endurance exercise: muscular, cardiovascular endurance) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. วเิคราะห์ และเลือกใชว้ธีิการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความมัน่คงของร่างกาย(Stability exercise)ได้

อยา่งถูกตอ้ง  

7. วิเคราะห์ เลือกใช้และปฏิบติัวิธีการออกกาํลงักายท่ีเก่ียวข้องกบัทางการกีฬา (Sport physical 

therapy) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

1. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

เป็นการศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัการออกกาํลังกายประเภทต่างๆ โดยวิเคราะห์หลักการ

ออกแบบและประยุกต์ท่าออกกาํลงักาย เพื่อกระตุน้ระบบประสาทและกลา้มเน้ือให้เกิดการตอบสนอง เพิ่ม

การไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายดา้นความยดืหยุน่ การผอ่นคลาย 

ความทนทาน การออกกาํลงักายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการกีฬาการออกกาํลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่การ

ออกกาํลงักายแบบกลุ่ม และแอโรบิกดานซ์ 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ไม่มี ไม่มี 

ฝึกปฏิบติั30ชม./ภาค

การศึกษา 

สัมมนา/อภิปราย       30 

ชม./ภาคการศึกษา 

2 ชม./ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาในการใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการทาํความเขา้ใจวชิา  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการ) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชม./

สัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติ                  

ทางวชิาชีพ 

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 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการเรียนรู้ทั้งทางดา้นทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัเพื่อสามารถใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นการรักษาและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด แก่

ผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2.มีค่านิยมแนวคิดท่ีถูกตอ้งสามารถแยกแยะความดีความชัว่และจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการ

ดาํรงชีพได ้(ความรับผดิชอบรอง) 

3.เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย(์ความรับผดิชอบรอง) 

4.(ไม่ประเมิน) 

5.มีระเบียบวนิยัและซ่ือสัตย(์ความรับผดิชอบรอง) 

6.(ไม่ประเมิน) 

7.(ไม่ประเมิน) 

8.สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

(ความรับผดิชอบรอง) 

 

1.2  วธีิการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนปฏิบติัการพื้นฐาน

วชิาชีพและปฏิบติังานทางวชิาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพฒันาด้านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าท่ี ความ

รับผดิชอบของตนเองท่ีมีต่อวชิาชีพต่อองคก์ร ชุมชนและสังคมโดยรวม  

3. ส่งเสริมและจดักิจกรรมในหวัขอ้การสอนใหมี้การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบติังานในวชิาชีพ 

1.3  วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนา้ท่ี งานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดรายวชิา 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหวา่งการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 

2. ความรู้ 

2.1ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

นิสิตกายภาพบาํบดัต้องมีความรู้ในศาสตร์เก่ียวกับการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกายและ

สามารถนาํความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาบูรณาการความรู้เพื่อใชใ้นการดูแลสุขภาพ ท่ีนาํไปสู่

สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดงัน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 
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2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของวชิาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งเป็นระบบและเนน้ ธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป็นปัจจุบนั(ความรับผดิชอบรอง) 

4. มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิาชีพและสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. (ไม่ประเมิน) 

6. (ไม่ประเมิน) 

7. (ไม่ประเมิน) 

 

2.2  วธีิการสอน 

1. จดัรูปแบบการเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและการออกกาํลงักายทั้งอยา่งเป็นระบบ             

2. การสัมมนา การอภิปรายการคน้ควา้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายเพื่อการส่งเสิรมสุขภาพ 

2.3  วธีิการประเมินผล 

1. สอบภาคปฏิบติัของแต่ละหวัขอ้ในรายวชิา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบติั 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน ตามท่ีกาํหนดในรายวชิา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

นิสิตตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ คน้ควา้ และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพื่อพฒันาไปสู่

ความเป็นนกัวิชาชีพ ดงันั้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ให้นิสิตคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน      

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภยัและ มีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบดักบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอยา่ง มีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และบริบททาง

สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.2 วธีิการสอน 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. การจดัสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจยั และ นวตักรรมท่ีเก่ียวกับ

สาขาวชิากายภาพบาํบดั และมีการแลกเปล่ียน ความรู้เชิงวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์
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3. การทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมุ่งเนน้การเรียนรู้และคน้ควา้หรือ นาํเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบั

สาขาวชิากายภาพบาํบดัหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกบัผูป่้วยหรืองานวิจยัต่างๆ  ในสาขาวิชากายภาพบาํบดัและ

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบาํบดั 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบติั 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

นิสิตตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวชิาชีพและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. (ไม่ประเมิน) 

4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง วชิาชีพ องคก์ร 

4.2  วธีิการสอน 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนโดยใชรู้ปแบบของ

กิจกรรมกลุ่มเพื่อผลกัดนัให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน อนัจะ

นาํไปสู่ การฝึกท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้าํและผูต้ามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ             

พร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

3. จดัใหมี้การมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  

 

4.3  วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนา 
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3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

สามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ

อยา่งสมํ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การนาํเสนอท่ีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

1.  (ไม่ประเมิน) 

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน   และสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอท่ีเหมาะสม(ความรับผดิชอบรอง) 

5.2 วธีิการสอน 

1.  ส่งเสริมใหนิ้สิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

5.3  วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสิต 

 

ด้านที ่๖ ทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพท่ีตอ้งการพฒันา  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผา่นการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดัท่ีสามารถให้บริการกบั

ผูรั้บบริการไดอ้ย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ การปฏิบติัทาง

วชิาชีพ ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ช้บริการตามขอ้กาํหนดสภากายภาพบาํบดั(ความ

รับผดิชอบรอง) 

2.มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเขา้ใจในวชิาชีพกายภาพบาํบดั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based) ในการปฏิบติังาน(ความรับผดิชอบรอง) 

3.มีความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นกายภาพบาํบดัในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม(ความรับผดิชอบรอง) 
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4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณแห่งวชิาชีพกายภาพบาํบดั และสิทธิผูป่้วย(ความรับผดิชอบรอง) 

 

6.2 วธีิการสอน 

1.  ประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้การยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีมีภาวะการบาดเจบ็หรือความเจบ็ป่วยใน

ลกัษณะต่างๆและใหนิ้สิตประยกุตรู์ปแบบการออกกาํลงักายเพื่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 

 

6.3  วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสัมมนา 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

วนัที่  เวลา 

บ
รรยาย 

ป
ฏ

ิบั
ติ 

สัม
ม

น
า 

สอบ
บ

รรยาย 

สอบ
ป

ฏ
ิบั

ติ 

หัวข้อ 

ผู้สอน สถานที่ / 

ห้องเรียน 

อาจารย์พิเศษ อาจารย์ 

5/10/2558 8.30-12.30   4       Lab: Exercise for weight 

control (1-53)                              

  สุวฒัน์ 

ประภาวดี 

สุกลัยา 

กสิมา 

248 

12/10/2558 8.30-12.30   4       Lab: Group exercise (1-53)   สุกลัยา 

สุวฒัน์ 

ประภาวดี 

กสิมา 

308 /248 

14/10/2558 8.30-12.30   4      Seminar: Tai Chi  (1-53) มงคล ณฐักาญจน์  248 

19/10/2558 8.30-12.30   4       Lab: Exercise for peripheral 

vascular (1-53) 

  สุวฒัน์ 

กนกวรรณ (ท) 

ประภาวดี 

ทศพล 

220 

21/10/2558 8.30-12.30   4      Seminar:  Yoga  (1-53) สาล่ี ทศพล 248 

26/10/2558 8.30-12.30    4      Seminar: Relaxation technique  

(1-53)  

รัตติยา 

สายธิดา 

220 

28/10/2558 8.30-12.30   4      Seminar: Pilates  (1-53) สิรภทัร  ณฐักาญจน์ 248 

2/11/2558 8.30-12.30   4       Lab: Sport physical therapy I  

(1-53)                     

  ผกาภรณ์ 

วรินทร์ 

220 
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วาสนา 

ทศพล 

4/11/2558 8.30-12.30   4      Seminar: Yoga, Tai Chi, 

Pilates in Physical Therapy  (1-

53) 

  สายธิดา 

ณฐักาญจน์ 

248 

9/11/2558 8.30-12.30   4       Lab: Sport physical therapy  II  

(1-53)                            

  ผกาภรณ์ 

วรินทร์ 

วาสนา 

ทศพล 

220 

16/11/2558  8.30-10.30   2       Lab: Aerobic dance (1-53)     สุกลัยา 

สุวฒัน์ 

สายธิดา 

ทศพล 

248 / 308 

  10.30-

12.30 

    2     Seminar: Aerobic dance (1-53)     สุกลัยา 

สุวฒัน์ 

248 / 308 

23/11/2558 8.30-12.30     4     Seminar: Exercise for health 

promotion  (1-53) 

  สุวฒัน์ 

ทศพล 

248 

30/11/2558 8.30-12.30     4     Seminar: Sport physical 

therapy  (1-53) 

  ผกาภรณ์ 

ทศพล 

248 

7/12/2558 หยดุชดเชยวนัพอ่แห่งชาติ         

14/12/2558 8.30-12.30   4    Lab review: examination 

(Exercise for Peripheral 

vascular disease) สอบเก็บ

คะแนน 

  สุวฒัน์ 

กนกวรรณ 

ประภาวดี 

220 

21/12/2558 8.30-12.30   4    Lab review: examination 

(Exercise for Peripheral 

vascular disease สาํรอง) สอบ

เก็บคะแนน 

  สุวฒัน์ 

ประภาวดี 

ทศพล 

220 

  รวมช่ัวโมง

เรียน–สอน 

0 30 30 0 0 60      

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมที่ 
 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน* 

1 

 

(1.2,1.3,1

.5,1.8) 

คุณธรรม2.2,3.1,3.3,3.4,4.2,4.4 

(1.2,1.3,1.5,1.8,2.3,5.3) 

สมัมนา /การคน้ควา้

ตามท่ีมอบหมาย 

สมัมนาหวัขอ้ Yoga, Tai Chi, 

Pilates in Physical Therapy, 

Relaxation technique, 

Exercise for health promotion 

และ Sport physical therapy 

4% 

2.2 (2.3,) ความรู้ 

 
12% 

3.1,3.3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
10% 
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4.2,4.4 ,ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความ

รับผิดชอบ 
6% 

(5.3) การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4% 

(6.1,6.2, 

6.3,6.4, 

6.5) 

การปฏิบติัทางวิชาชีพ 4% 

2 

(1.2,1.3,1

.5,1.8) 

คุณธรรม2.2,3.1,3.3,3.4,4.2,4.4 

(1.2,1.3,1.5,1.8,2.3,5.3) 

ปฏิบติัในชั้นเรียน/ 

รายงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ปฏิบติัหวัขอ้ Exercise for 

weight control, 

Group exercise,   

Aerobic dance, 

Sport physical therapy 

4% 

 

2.2 (2.3,) ความรู้ 

 
10% 

3.1,3.3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
11% 

4.2,4.4 ,ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความ

รับผิดชอบ 
5% 

(5.3) การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5% 

(6.1,6.2, 

6.3,6.4, 

6.5) 

การปฏิบติัทางวิชาชีพ 5% 

3 

2.2 

(1.3,1.7,2.

3,2.4) 

 

ความรู้ 

(คุณธรรม) 

ทบทวนปฏิบติั (เก็บ

คะแนน) 

 

 

14/12/2558 

21/12/2558 

 

10% 

4 

3.1 

(1.5) (1.8) 

(4.2)(5.3) 

 

(1.5,1.8) 

ทกัษะทางปัญญา 

(คุณธรรม, ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ,

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ)) 

การเขา้ชั้นเรียน 

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

พฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

การมีส่วนร่วม 

อภิปราย 

การนาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

 

ตลอดการจดัการเรียนการ

สอน 

 

4% 

 

3.1 
2% 

(4.2) 
2% 

(5.3) 
2% 

 

3. การประเมินผล 

 คะแนนรวม  100 % แบ่งเป็น 

3.1 การสัมมนา         40% 

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

- สัมมนาหวัขอ้Relaxation technique    10 % 

- สัมมนาหวัขอ้ Exercise for health promotion   10 % 

- สัมมนาหวัขอ้ Sport physical therapy    10% 

3.2 ปฏิบัติในช้ันเรียน/ รายงานที่ได้รับมอบหมาย     40% 
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- ปฏิบติัหวัขอ้ Exercise for weight control    10% 

- ปฏิบติัหวัขอ้ Group exercise      10% 

- ปฏิบติัหวัขอ้ Aerobic dance     10% 

- ปฏิบติัหวัขอ้ Sport physical therapy    10% 

3.3 ทบทวนปฏิบัติ         10% 

 - ทบทวนปฏิบติัหวัขอ้ Exercise for Peripheral vascular disease  10% 

3.4 การเข้าช้ันเรียน/พฤติกรรมในช้ันเรียน      10% 

 นิสิตตอ้งเขา้เรียนอยา่งนอ้ย 80% ของเวลาเรียน เขา้เรียนสายไดไ้ม่เกิน 15 นาที สาย 3 คร้ัง

นบัเป็นขาดเรียน 1 คร้ัง 

รายวชิา กบ421  การรักษาดว้ยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลงักาย 3 จาํนวนหน่วยกิต 2 (0-4-2) 

เป็นรายวชิาในภาคปฏิบติั  นิสิตตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ 60% จึงถือวา่ สอบผ่าน   ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์

(เกณฑ์ B)  นิสิตทีไ่ด้ระดับเกรดตํ่ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนอกีคร้ัง 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

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 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

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.  
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ไม่มี 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

-  สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวา่งการทาํสัมมนา และอภิปราย  

-  สังเกตปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน กบั ผูเ้รียน การมีส่วนร่วมในการซกัถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา (ปค 003) 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผูส้อน โดย ทีมผูร่้วมสอน หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ  

- ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

3. การปรับปรุงการสอน 

-การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไขเม่ือส้ินสุดการสอนเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 

-ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันิสิตรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- การประชุมขอ้สอบก่อนนาํไปใชจ้ริงจากกลุ่มอาจารยผ์ูร่้วมสอนในรายวชิาแต่ละหวัขอ้ท่ี

รับผดิชอบ 

- การทวนสอบจากการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจขอ้สอบของคณาจารยอ่ื์นท่ีไม่ใช่ทีมผูร่้วม

สอน 

- การประชุมเพื่อกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการสอบปฏิบติั/สัมมนา/รายงาน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
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- นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุงวธีิการสัมมนา

การคน้ควา้ดว้ยตนเองและรูปแบบของจดัการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

นาํไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิตเพื่อ 

พฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยัปรับวธีิการเรียนการสอนและวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

-   ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะหลงัจากการเรียนปีการศึกษา 2557 การปรับปรุง 

ควรมีการสอบ Lecture เน่ืองจากเรียนนานจนลืม ไม่มีการปรับเปล่ียน เน่ืองจากในรายวชิาน้ีตาม

หน่วยกิตเป็นการเรียนปฏิบติัและสัมมนาจึงไม่มี

การสอบ Lecture   
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