
มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 421  การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกก าลงักาย 3 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา2563 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 421    การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกก าลังกาย 3 

PX421     Movement Therapy and Therapeutic Exercise 3 

2. จ านวนหน่วยกิต 

2 (0-4-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบ าบัด 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบ าบัด  กลุ่มการรรักษาด้วยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก  

อาจารย์สวุัฒน์ จิตรด ารง suwatj@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

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

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

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

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

ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

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

 อาจารย์จินตนา  ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
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อาจารย์ ดร.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์พิมพ์พร  กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์รุจิรวรรณ  บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.ธติิมาศ  วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์  ปีปทุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพลศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์มงคล ศิริวัฒน์ 

 

 อาจารย์ผู้สอน 

คุณสริภัทร เรืองมณี Pilates instructor อาจารย์ผู้สอน 

คุณพัชรพงศ์  วิริยธรรมเจริญ การกฬีาแห่งประเทศไทย อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

ห้อง 220, 234/2 และ 308  คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 เมษายน 2563 ในการประชุมจัดตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
นิสิตสามารถ 

1. อธบิายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และข้อควรระวังในการเลือกวิธีออก

ก าลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง (2.2,2.3) 

2. ปฏิบัติ และอภิปราย เพื่อประยุกต์ใช้การออกก าลังกายเพื่อการผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียน

ของหลอดเลือดส่วนปลาย และการส่งเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดได้ (2.2,2.3, 

3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3)   

3. ปฏิบัติ และอภิปราย เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกกก าลังกายเป็นทีมและการออกก าลังกาย

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

4. ปฏิบัติ และอภิปราย เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการออกก าลังกายที่เกี่ยวข้องกับทางการกีฬา (Sport 

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

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
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หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ปฎิบัติทกัษะกายภาพบ าบัดทางด้านการกีฬาเบื้องต้น การออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย 

การออกก าลังกายเป็นทีม น าเสนอการประยุกต์ใช้การออกก าลังกายในทางกายภาพบ าบัดอย่างมี

ปฏิสัมพันธ์และสร้างสรรค์ การออกก าลังกายเพื่อการผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วน

ปลาย และการส่งเสริมสขุภาพ 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

ไม่มี 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ฝึกปฏบิัติ30ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนา/อภิปราย       

30 ชม./ภาคการศึกษา 

2 ชม. 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการท าความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

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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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 

และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยก าหนด

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้   

1. (ไม่ประเมิน) 

2.แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3.เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบ าบัด  

5. (ไม่ประเมิน) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบิัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2.ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตส านึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ 
และการปฏบิัติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน และกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการท าโครงงานวิจัยกายภาพบ าบัดโดยค านึงถึงหลัก

คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

  5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

2. ความรู ้

2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบ าบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิต  และศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ

บูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพที่น าไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้  ดังนี้  

1. (ไม่ประเมิน) 

2. อธิบายสาระส าคญัของศาสตรที์่เป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

3. มีความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
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4. (ไม่ประเมิน) 

5. (ไม่ประเมิน) 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบ าบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็น

ระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การค้นคว้า การ

วิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้

หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนา หรือการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนแหล่งฝึก

และ/หรือชุมชน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และพัฒนาความรู้ เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายหรือการฝึก

ปฏบิัติ  

3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่ก าหนดในรายวิชา 

4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏบิัติ 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหม้ีความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน      

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบ าบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และ

บริบททางสุขภาพที่เปลีย่นแปลงไป 

3.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตน าเสนอความรู้ ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบ าบัด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การท างานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือน าเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบ าบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด และ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบ าบัด 

5. ก าหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ และมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเองในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

และในโครงงานวิจัย  

3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ วิจารณ์ 

ประเมินจากการสมัมนาทางคลินิก 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยก าหนด

ผลการเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1.  (ไม่ประเมิน) 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น า และสมาชิกในทมีสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั  

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

 

4.2  วิธกีารสอน 

  1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธก์บัผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน อนัจะน าไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
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  2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม และการแสดงออกของภาวะผู้น า และผู้

ตามทางวิชาการ และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อม

ที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

  3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้  และพัฒนา

ตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสงัคม  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

  1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์ 

ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

  3. ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

  4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1.  (ไม่ประเมิน) 

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คัดกรอง 

สรุป และน าข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ และวิชาชีพมาเสนอแนะ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการน าเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

  1.  ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา และเลือกใช้ข้อมูล 

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้

นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

  3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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ดา้นที่ 6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธภิาพ จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้  

 1. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อก าหนดสภากายภาพบ าบัด  

 2. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบ าบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

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

 3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบ าบัดในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม  

 4. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด และสิทธผู้ิป่วย  

6.2 วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบ าบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

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

วิชาชีพ 

2. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริม

สุขภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด และสทิธผิู้ป่วย 

3. ฝึกการเขียนรายงาน และการน าเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้        ด้านกายภาพบ าบัดใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

6. กระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด ในช่วงการฝึกปฏิบัติงาน และการท างานวิจัยทาง

คลินิก 

7. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ท างานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการท างานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิก และการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการสขุภาพ 
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2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบิัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอรายงานผู้ ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. ประเมินจากการน าเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการท างานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 

6. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ครั้ง

ท่ี 
วนัท่ี  

(วัน/เดือน/ปี) 
เวลา 

บ
รรย

าย
 

ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

ส
มั
ม
น
า  

ส
อ
บ

บ
รรย

าย
 

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

หวัขอ้ 

ผูส้อน สถานท่ี / 

หอ้งเรียน 

 

อาจารย์

พิเศษ 
อาจารย ์

อุปกรณ ์

1 2/7/2563 8.30-12.30  4    Lab: Neurobics  

(ขอแลกตารางจาก 481) 

 

 วีรยา 

พีรยา 

วันวิสาข์ 

ณัฐกาญจน์ 

Online 

Course 

Computer/ Smart 

phone 

 

 

2 3/7/2563 8.30-12.30    4     Seminar: Relaxation 

technique 

  รตัติยา Online 

Course 

Computer/ Smart 

phone 

3 6/7/2563 8.30-12.30 หยุดวันเข้าพรรษา 

4 7/7/2563 8.30-12.30      คืนตารางให้รายวิชา 481 

(วิจัย) 

    

5 10/7/2563 8.30-12.30   4   Seminar: Exercise for health 

promotion  (ภาษาองักฤษ) 

 

 ทศพล 

สวุัฒน์ 

 

Online 

Course 

Computer/ Smart 

phone 

6 13/7/2563 13.30-16.30   3   Seminar: Exercise อื่น;Pilates  สิรภทัร ทศพล Online 

Course 

(Vedio 

base) 

Computer/ Smart 

phone 
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7 14/7/2563 8.30-12.30   4   
Seminar: Application for 

Aerobic dance      

 ยุภาภรณ ์

ทศพล 

Online 

Course 

 

Computer/ Smart 

phone 

8 17/7/2563 8.30-12.30   4   Seminar: Hippotherapy  

 

 พีรยา 

วีรยา 

วันวิสาข์ 

Online 

Course 

 

Computer/ Smart 

phone 

9 20/7/2563 13.30-16.30   3   Seminar:  Yoga  (Online 

course) (Hangout app) 

 

ประสิทธ์ิ 

 

ทศพล Online 

Class 

(Hangout 

app) 

Computer/ Smart 

phone 

(พื้นที่และเสื่อโยคะ

ส าหรับฝึก) 

10 21/7/2563 8.30-12.30   4   

Seminar: Application for 

Sport physical therapy  

พัชรพงศ์ ทศพล 

ผกาภรณ ์

Online 

Class 

(Zoom 

app) 

Computer/ Smart 

phone 

11 27/7/2563 13.30-16.30   3   

Seminar: Tai Chi 

มงคล ทศพล Online 

Course 

(Vedio 

base) 

Computer/ Smart 

phone 

12 28/7/2563 8.30-12.30 หยุดเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

13 3/8/2563 13.30-16.30   3   Review Online content : 

Pilates, Tai Chi, Yoga 

 ทศพล 

พิมพ์พร 

234/2 เสื่อโยคะ/ 

Computer ล าโพง  

14 4/8/2563 8.30-12.30   4   Seminar: Application Yoga, 

Tai Chi in Physical Therapy  

 สายธิดา 

พิมพ์พร 

234/2 Computer ล าโพง, 

Mat yogaฯลฯ 
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15 10/8/2563 13.30-16.30  3    Lab: Sport physical therapy I                        ทศพล 

ผกาภรณ ์

กนกวรรณ(วิ) 

จิราภรณ ์

 

220 และ

234/2 

เทปแบบไม่

ยืดหยุ่น/ 

kinesiotape/ ส าลี 

แอลกอฮอล์/

กรรไกร/ สเปรย์

เยน็ 

อุปกรณ์ออกก าลัง

กาย 

Computer 

16 11/8/2563 8.30-12.30  4    Lab: Group exercise  สุกลัยา 

ทศพล 

พิมพ์พร 

รุจิรวรรณ 

234/2 อุปกรณ์ออกก าลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband)whirlch

air, crutches ฯลฯ 

17 17/8/2563 13.30-16.30  3    Lab: Sport physical therapy  

II  

  ทศพล 

ผกาภรณ ์

กนกวรรณ(วิ) 

จิราภรณ ์

234/2 อุปกรณ์ออกก าลัง

กาย 

Computer 

18 18/8/2563 8.30-12.30  4    Lab: Exercise for peripheral 

vascular 

 

สุวฒัน ์

ประภาวดี 

จินตนา 

รุจิรวรรณ 

220 เตียงปรับได้ 

เครื่องวัดความดัน 

หูฟัง สายวัด 

เครื่องวัดการ

ไหลเวียนเลือด 

19 24/8/2563 13.30-15.30  2    Lab: Sport physical therapy  

III  

  ทศพล 

ผกาภรณ ์

234/2 อุปกรณ์ออกก าลัง

กาย 
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กนกวรรณ(วิ) 

กนกวรรณ(ท) 

Computer 

20 25/8/2563 8.30-12.30  4    Lab: Exercise for weight 

control                              

 ยุภาภรณ ์

ธติิมาศ 

พิมพ์พร 

อรพินท ์

234/2 อุปกรณ์ออกก าลัง

กาย (dumbbell, 

Theraband 

Treadmill จักรยาน

ออกก าลังกาย 

 รวมชัว่โมงเรียน–สอน 0 24 36 0 
 

60       

   รวม 0 60         

 รหัสหน่วยกิต 0 0 60         

 2(0-4-2 )  4             
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่ 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

หมายเหตุ 

1 

 

(1.2, 

1.3, 

1.4) 

คุณธรรม 

สมัมนาเสริมการ

ปฏบิัติ /การ

ค้นคว้าตามที่

มอบหมาย 

สมัมนาในชั้นเรียน

หัวข้อ Application 

Yoga, Tai Chi in 

Physical Therapy 

สมัมนา Online 

Relaxation 

technique, 

Exercise for health 

promotion และ 

Application for 

Sport physical 

therapy Aerobic 

dance, 

 Hippotherapy, 

2% 

สรุปรวม

สดัส่วนการ

ประเมินผล

การเรียนรู้แต่

ละด้านของ

รายวิชานี้จาก

ทุกกจิกรรมมี

ดังนี้  

1.คุณธรรม

จริยธรรม 

6% 

2.ความรู้  

38% 

3.ทกัษะทาง

ปัญญา 32% 

4.ทกัษะ

ความสัมพัน

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

13% 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

11% 

รวมทั้งสิ้น 

100% 

2.2 

2.3,  

ความรู้ 

 
18% 

3.1,3.

3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
18% 

4.2, 

(4.3),

4.4 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข ความ

รับผิดชอบ 

6% 

5.3 การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8% 

2 

(1.2, 

1.3, 

1.4) 

คุณธรรม 

ปฏบิัติในชั้น

เรียน/ งานที่

ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบติัในชั้นเรียน

หัวข้อ Exercise for 

weight control, 

Group exercise, 

Exercise for 

Peripheral vascular 

disease, Sport 

physical therapy,  

ฝึกปฏิบติั online 

Neurobics  

2% 

 

2.2 

2.3, 

2.5 

ความรู้ 

 
20% 

3.1,3.

3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 
12% 

4.2, 

(4.3),

4.4 

,ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข ความ

รับผิดชอบ 

5% 

5.3 การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3% 

3 

(1.2, 

1.3, 

1.4) 

คุณธรรม 

การเข้าชั้นเรียน 

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

 

2% 
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3.1,3.

3, 

3.4, 

ทกัษะทางปัญญา 

 

พฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม 

อภิปราย 

รายงานที่รับ

มอบหมาย 

2% 

 

4.2, 

(4.3),

4.4 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

2% 

 

3. การประเมินผล 

 คะแนนรวม  100 % แบ่งเป็น 

3.1 คะแนนการสมัมนา     ทั้งหมด    55% 

3.1.1 การสมัมนาเสริมการปฏิบติัในชั้นเรียน    10% 

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

3.1.2 การสมัมนา Online และส่งงานที่ไดร้บัมอบหมาย   45% 

- หัวข้อ Relaxation technique       10 % 

- หัวข้อ Exercise for health promotion      10 % 

- หัวข้อ Applicaion for sport physical therapy                10 % 

- หัวข้อ Aerobic dance        10 % 

- หัวข้อ Hippotherapy           5 % 

 

3.2  คะแนนการปฏิบติั    ทั้งหมด   45% 

3.2.1 การปฏิบติัในชั้นเรียน      40% 

-   หัวข้อ Exercise for weight control      10% 

-   หัวข้อ Group exercise         10% 

-   หัวข้อ Exercise for Peripheral vascular disease     10% 

-   หัวข้อ Sport physical therapy       10% 

 

3.2.2 การฝึกปฏิบติัตามงานที่ไดร้บัมอบหมาย              5% 

- หัวข้อ Neurobics          5% 

  

นิสติต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนและเข้าเรียน Online course ตามที่ก าหนด อย่างน้อย 80% ของ

เวลาเรียน 

รายวิชา กบ421  การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกก าลังกาย 3 จ านวนหน่วยกติ 2 (0-

4-2) เป็นรายวิชาในภาคปฏบิัติ  นิสติต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 60% จึงถือว่า สอบผ่าน   ตัดเกรดแบบ

องิเกณฑ ์ นิสิตที่ไดร้ะดบัเกรดต า่กว่า C ตอ้งลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง 

 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด ระดบัเกรด 

80.0-100 A 4 
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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 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

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. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

ไม่มี 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- การสงัเกตปฏิสมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม การปฏบิัติและ

อภิปราย 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 17 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

  อยากให้ปรับปรุงห้องเรียน 234/2 ในเร่ือง ไมค์และล าโพงที่ใช้งานไม่ค่อยเหมาะสม

เนื่องจากห้องค่อนข้างใหญ่ แต่ล าโพงตัวเลก็ และคอมพิวเตอร์ประจ าห้องไม่สามารถเชื่อมต่อสญัญาณ

อนิเตอร์เนต็ได้ 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การด าเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

  
การปรับปรุงส่วนของไมค์ และ

ล าโพง  และอนิเตอร์เนต็ในห้อง 

234/2 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การทวนแบบประเมินก่อนน าไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้อที่

รับผิดชอบ 

- การประชุมเพื่อก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบิัติ/สัมมนา/รายงาน 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงวิธกีารสมัมนา

การค้นคว้าด้วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพื่อพัฒนา

เนื้อหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

-   ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนแบบประเมิน 


