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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 421 การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกาลังกาย 3
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 421 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและการออกกาลังกาย 3
PX421 Movement Therapy and Therapeutic Exercise 3
2. จานวนหน่วยกิต
2 (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาบัด กลุ่มการรรักษาด้ วยไฟฟ้ าและการเคลื่อนไหว

4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย
tossaphon@g.swu.ac.th
อาจารย์สวุ ัฒน์ จิตรดารง
suwatj@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
sukalya@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@g.swu.ac.th
ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
paka@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์จินตนา ตันหยง
jintanat@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
wanvisap@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ผ้ สู อน/ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ สู อน/ผู้ประสานงานรายวิชารอง

อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
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อาจารย์ ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
อาจารย์พิมพ์พร กล้ วยอ่อน
อาจารย์รุจิรวรรณ บุปผาพรหม
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
อาจารย์ ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปี ปทุม
อาจารย์มงคล ศิริวัฒน์

orapink@g.swu.ac.th
pimpornkl@g.swu.ac.th
rujirawan@g.swu.ac.th
jirabhorn@g.swu.ac.th
thitimard@g.swu.ac.th
kanogwun@g.swu.ac.th
คณะพลศึกษา

คุณสิรภัทร เรืองมณี
คุณพัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ

Pilates instructor
การกีฬาแห่งประเทศไทย

อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
ห้ อง 220, 234/2 และ 308 คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 เมษายน 2563 ในการประชุมจัดตารางสอนประจาปี การศึกษา 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
นิสิตสามารถ
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวังในการเลือกวิธีออก
กาลังกายแต่ละชนิดได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.3)
2. ปฏิบัติ และอภิปราย เพื่อประยุกต์ใช้ การออกกาลังกายเพื่อการผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียน
ของหลอดเลือดส่วนปลาย และการส่งเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดได้ (2.2,2.3,
3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3)
3. ปฏิบัติ และอภิป ราย เพื่ อ ประยุ กต์ใช้ ในการออกกกาลังกายเป็ นทีมและการออกกาลังกาย
รูปแบบต่างๆที่ทนั สมัย (2.2,2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3)
4. ปฏิบัติ และอภิปราย เพื่อประยุกต์ใช้ วิธีการออกกาลังกายที่เกี่ยวข้ องกับทางการกีฬา (Sport
physical therapy) ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับผลการประเมินในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปฎิบัติทกั ษะกายภาพบาบัดทางด้ านการกีฬาเบื้องต้ น การออกกาลังกายรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย
การออกก าลั ง กายเป็ นทีม น าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารออกก าลั ง กายในทางกายภาพบ าบั ด อย่ า งมี
ปฏิสัมพันธ์และสร้ างสรรค์ การออกกาลังกายเพื่อการผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วน
ปลาย และการส่งเสริมสุขภาพ

2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ไม่มี

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา
ฝึ กปฏิบัติ30ชม./ภาค
ตามความต้ องการของ การศึกษา
นิสติ เฉพาะราย
สัมมนา/อภิปราย
30 ชม./ภาคการศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
2 ชม.

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทาความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1
ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
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
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติ ง าน
และดาเนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2.แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3.เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบาบัด
5. (ไม่ประเมิน)
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ง ในรายวิ ช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2.ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทาโครงงานวิจัยกายภาพบาบัดโดยคานึงถึงหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
2. ความรู ้
2.1ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิต กายภาพบ าบัด ต้ อ งมี ค วามรู้ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้นฐานของชี วิต และศาสตร์ ข องวิช าชี พทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาไปสู่สุขภาพที่ดี ของผู้รับบริการ โดยกาหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรูท้ ี่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. (ไม่ประเมิน)
5. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็ น
ระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ร่ วมกับ การสัมมนา การอภิป ราย การค้ น คว้ า การ
วิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้
หัวข้ อปั ญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนา หรือการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแหล่งฝึ ก
และ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ ก
ปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่กาหนดในรายวิชา
4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ้ท างวิ ช าชี พ และความรู ้อื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรู ใ้ นสาขากายภาพบาบัดกับความรู ใ้ นศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน

1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2. การจั ดสัมมนาโดยให้ นิ สิตน าเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชากายภาพบาบัด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือนาเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชากายภาพบาบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบาบัด และ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อ งเพื่ อ ให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีป ลอดภั ย และมีคุณ ภาพในการให้ บ ริ การทาง
กายภาพบาบัด
5. กาหนดให้ ทุกรายวิชามุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่าง เป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล

1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้ นคว้ า ศึกษาด้ วยตนเองในงาน
ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาโดยการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
และในโครงงานวิจัย
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่ า งเป็ นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินจากการสัมมนาทางคลินิก
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นา และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร

4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทางานเป็ นทีม และการแสดงออกของภาวะผู้นา และผู้
ตามทางวิชาการ และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อม
ที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม และการแสดงออกของนิ สิ ต ในขณะร่ ว มกิ จ กรรมโดยอาจารย์
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ างมีประสิท ธิ ภาพทั้งในการพู ด การเขี ยน และสามารถเลือ กใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง
สรุป และนาข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิชาการ และวิชาชีพมาเสนอแนะ
เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา และเลือกใช้ ข้อมูล
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้
นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา
เพื่ อ ให้ นิ สิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน บาบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริการตามข้ อกาหนดสภากายภาพบาบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิผ้ ปู ่ วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
มีความสามารถในการใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
2. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริม
สุ ข ภาพ แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร ด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิผ้ ปู ่ วย
3. ฝึ กการเขียนรายงาน และการน าเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา และ
วางแผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
4. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้
ด้ านกายภาพบาบัดใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่ างเหมาะสม
5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพื่อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก และการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6. กระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วย และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่ งวิช าชีพ กายภาพบาบัด ในช่ วงการฝึ กปฏิบัติงาน และการทางานวิจัยทาง
คลินิก
7. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถ
ทางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิก และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการสุขภาพ
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2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก และการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมิ น จากรายงาน และการน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยที่แ สดงถึ ง การวิเ คราะห์ ปั ญ หา และ
วางแผนการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ ว มกับ การใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก ที่มี ก ารอ้ า งอิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์
4. ประเมินจากการนาเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
5. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจ กรรม ให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผู้อ่ืนในการทางานในชุ มชนหรือในหน่ ว ย
บริการสุขภาพ
6. การประเมินตนเองของผู้เรียน

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
วันที่
(วัน/เดือน/ปี )

เวลา

1

2/7/2563

8.30-12.30

2

3/7/2563

8.30-12.30

3

6/7/2563

8.30-12.30

4

7/7/2563

8.30-12.30

5

10/7/2563

8.30-12.30

4

6

13/7/2563

13.30-16.30

3

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

สอบปฏิบตั ิ

สอบ
บรรยาย
สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

ครั้ง
ที่

หัวข้อ

อาจารย์
พิเศษ

Lab: Neurobics
(ขอแลกตารางจาก 481)

4

สถานที่ /
ห้องเรียน

อุปกรณ์

วีรยา
พีรยา
วันวิสาข์
ณัฐกาญจน์
รัตติยา

Online
Course

Computer/ Smart
phone

Online
Course

Computer/ Smart
phone

ทศพล
สุวัฒน์

Online
Course

Computer/ Smart
phone

ทศพล

Online
Course
(Vedio
base)

Computer/ Smart
phone

ผูส้ อน

Seminar: Relaxation
technique

อาจารย์

หยุดวันเข้ าพรรษา
คืนตารางให้ รายวิชา 481
(วิจัย)
Seminar: Exercise for health
promotion (ภาษาอังกฤษ)
Seminar: Exercise อื่น;Pilates

หน้า 10

สิรภัทร

มคอ. 3

7

14/7/2563

8.30-12.30

4

8

17/7/2563

8.30-12.30

4

Seminar: Hippotherapy

9

20/7/2563

13.30-16.30

3

Seminar: Yoga (Online
course) (Hangout app)

10

21/7/2563

8.30-12.30

4

Seminar: Application for
Aerobic dance

ประสิทธิ์

27/7/2563

13.30-16.30

3

Online
Course

Computer/ Smart
phone

พีรยา
วีรยา
วันวิสาข์
ทศพล

Online
Course

Computer/ Smart
phone

Online
Class
(Hangout
app)
Online
Class
(Zoom
app)
Online
Course
(Vedio
base)

Computer/ Smart
phone
(พื้นที่และเสื่อโยคะ
สาหรับฝึ ก)
Computer/ Smart
phone

234/2

เสื่อโยคะ/
Computer ลาโพง
Computer ลาโพง,
Mat yogaฯลฯ

พัชรพงศ์

ทศพล
ผกาภรณ์

มงคล

ทศพล

Seminar: Application for
Sport physical therapy
11

ยุภาภรณ์
ทศพล

Seminar: Tai Chi
12

28/7/2563

8.30-12.30

13

3/8/2563

13.30-16.30

3

14

4/8/2563

8.30-12.30

4
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Computer/ Smart
phone

หยุดเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
Review Online content :
Pilates, Tai Chi, Yoga
Seminar: Application Yoga,
Tai Chi in Physical Therapy

หน้า 11

ทศพล
พิมพ์พร
สายธิดา
พิมพ์พร

234/2

มคอ. 3

15

10/8/2563

13.30-16.30

3

Lab: Sport physical therapy I

16

11/8/2563

8.30-12.30

4

Lab: Group exercise

17

17/8/2563

13.30-16.30

3

Lab: Sport physical therapy
II

18

18/8/2563

8.30-12.30

4

Lab: Exercise for peripheral
vascular

19

24/8/2563

13.30-15.30

2

Lab: Sport physical therapy
III
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220 และ
ทศพล
234/2
ผกาภรณ์
กนกวรรณ(วิ)
จิ ราภรณ์

สุกลั ยา
ทศพล
พิมพ์พร
รุจิรวรรณ
ทศพล
ผกาภรณ์
กนกวรรณ(วิ)
จิ ราภรณ์
สุวฒ
ั น์
ประภาวดี
จินตนา
รุจิรวรรณ

234/2

ทศพล
ผกาภรณ์

234/2

234/2

220

เทปแบบไม่
ยืดหยุ่น/
kinesiotape/ สาลี
แอลกอฮอล์/
กรรไกร/ สเปรย์
เย็น
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย
Computer
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย (dumbbell,
Theraband)whirlch
air, crutches ฯลฯ
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย
Computer
เตียงปรับได้
เครื่องวัดความดัน
หูฟัง สายวัด
เครื่องวัดการ
ไหลเวียนเลือด
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย

มคอ. 3

20

25/8/2563

8.30-12.30

4

รวมชัว่ โมงเรียน–สอน

0

24

รวม
0
4

0
0

60
60

รหัสหน่วยกิต
2(0-4-2 )
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Lab: Exercise for weight
control

36

0

60
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กนกวรรณ(วิ)
กนกวรรณ(ท)
ยุภาภรณ์
ธิติมาศ
พิมพ์พร
อรพินท์

Computer
234/2

อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย (dumbbell,
Theraband
Treadmill จักรยาน
ออกกาลังกาย

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

1

2

3

ผลการเรียนรู ้
(1.2,
1.3,
คุณธรรม
1.4)
2.2
ความรู้
2.3,
3.1,3.
ทักษะทางปัญญา
3,
3.4,
4.2, ทักษะการวิเคราะห์
(4.3), เชิงตัวเลข ความ
4.4
รับผิดชอบ
5.3 การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1.2,
1.3,
คุณธรรม
1.4)
2.2
ความรู้
2.3,
2.5
3.1,3.
ทักษะทางปัญญา
3,
3.4,
4.2, ,ทักษะการวิเคราะห์
(4.3), เชิงตัวเลข ความ
4.4
รับผิดชอบ
5.3 การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1.2,
1.3,
คุณธรรม
1.4)
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วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัมมนาในชั้นเรียน
หัวข้ อ Application
Yoga, Tai Chi in
Physical Therapy
สัมมนา Online
สัมมนาเสริมการ Relaxation
ปฏิบัติ /การ technique,
ค้ นคว้ าตามที่ Exercise for health
มอบหมาย
promotion และ
Application for
Sport physical
therapy Aerobic
dance,
Hippotherapy,

สัดส่วนของ
การ
ประเมิน*
2%
18%
18%

6%

8%
2%

ปฏิบตั ิในชั้นเรียน
หัวข้ อ Exercise for
weight control,
Group exercise,
ปฏิบัติในชั้น
Exercise for
เรียน/ งานที่
Peripheral vascular
ได้ รับมอบหมาย
disease, Sport
physical therapy,
ฝึ กปฏิบตั ิ online
Neurobics

20%

12%

5%

3%
การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้น
เรียน

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

2%

หมายเหตุ

สรุปรวม
สัดส่วนการ
ประเมินผล
การเรียนรู้แต่
ละด้ านของ
รายวิชานี้จาก
ทุกกิจกรรมมี
ดังนี้
1.คุณธรรม
จริยธรรม
6%
2.ความรู้
38%
3.ทักษะทาง
ปัญญา 32%
4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
13%
5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
11%
รวมทั้งสิ้น
100%
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3.1,3.
ทักษะทางปัญญา
3,
3.4,
4.2, ทักษะความสัมพันธ์
(4.3), ระหว่างบุคคลและ
4.4 ความรับผิดชอบ

พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
การมีส่วนร่วม
อภิปราย
รายงานที่รับ
มอบหมาย

2%

2%

3. การประเมินผล
คะแนนรวม 100 % แบ่งเป็ น
3.1 คะแนนการสัมมนา
ทั้งหมด 55%
3.1.1 การสัมมนาเสริมการปฏิบตั ิในชั้นเรียน
- หัวข้ อ Application Yoga, Tai Chi in Physical Therapy

10%
10 %

3.1.2 การสัมมนา Online และส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย
-

หัวข้ อ Relaxation technique
หัวข้ อ Exercise for health promotion
หัวข้ อ Applicaion for sport physical therapy
หัวข้ อ Aerobic dance
หัวข้ อ Hippotherapy

3.2 คะแนนการปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 45%
3.2.1 การปฏิบตั ิในชั้นเรียน
- หัวข้ อ Exercise for weight control
- หัวข้ อ Group exercise
- หัวข้ อ Exercise for Peripheral vascular disease
- หัวข้ อ Sport physical therapy

3.2.2 การฝึ กปฏิบตั ิตามงานที่ได้รบั มอบหมาย
- หัวข้ อ Neurobics

45%
10 %
10 %
10 %
10 %
5%

40%
10%
10%
10%
10%

5%
5%

นิสติ ต้ องเข้ าเรียนในชั้นเรียนและเข้ าเรียน Online course ตามที่กาหนด อย่างน้ อย 80% ของ
เวลาเรียน
รายวิชา กบ421 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและการออกกาลังกาย 3 จานวนหน่วยกิต 2 (04-2) เป็ นรายวิชาในภาคปฏิบัติ นิสติ ต้ องได้ คะแนนไม่ต่ากว่า 60% จึงถือว่า สอบผ่าน ตัดเกรดแบบ
อิงเกณฑ์ นิสิตที่ได้ระดับเกรดตา่ กว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง
ระดับคะแนน
80.0-100

ระดับเกรด
A
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ระดับเกรด
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75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
0-49.9

B+
B
C+
C
D+
D
E

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
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. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติ สามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
- การสังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม การปฏิบัติและ
อภิปราย
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3. การปรับปรุงการสอน
อยากให้ ปรับปรุงห้ องเรียน 234/2 ในเรื่อง ไมค์และลาโพงที่ใช้ งานไม่ค่อยเหมาะสม
เนื่องจากห้ องค่อนข้ างใหญ่ แต่ลาโพงตัวเล็ก และคอมพิวเตอร์ประจาห้ องไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

ความต้องการการสนับสนุ น
การดาเนินการปรับปรุง

รายวิชา

จากสาขาวิชา/คณะ
การปรับปรุงส่วนของไมค์ และ
ลาโพง และอินเตอร์เน็ตในห้ อง
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนแบบประเมินก่อนนาไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ รู ่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้ อที่
รับผิดชอบ
- การประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงวิธกี ารสัมมนา
การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นาผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนแบบประเมิน

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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