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รายละเอียดของรายวิชา กบ 512 การรกัษาดว้ยมือ และการเคลือ่นไหว 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 512  วิชา การรักษาด้วยมือ และการเคล่ือนไหว 

PX 512  Manual and Movement Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายภาพบาํบัด)  

หมวดวิชาเอก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา   ประโมทยกุล  weeraya@swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

อ.ดร.นิตยา    วิริยะธารากจิ  อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กนกวรรณ   วิชัยวงศ์   อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ชัชฎา   ชินกุลประเสริฐ  อาจารย์ผู้สอน 

รศ.ดร.วิชัย  องึพินิจพงศ์    อาจารย์พิเศษ 

รศ.ดร.อาทติย์  พวงมะลิ  อาจารย์พิเศษ  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

ช้ัน 6 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คลินิกกายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

mailto:weeraya@swu.ac.th


มคอ. 3 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธิบายหลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่ และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล (2.1,2.2,2.3) 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอธบิายแนวทางแก้ไขที่ต้องใช้หลักการการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มี

การพัฒนาข้ึนใหม่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (3.1,3.2) 

3. ปฏบัิติเทคนิคเฉพาะ และพัฒนาทกัษะการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหวที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6) 

4. นาํเสนอและสัมมนาในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์การรักษาด้วยมือและการ

เคล่ือนไหวที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการตรวจประเมินและการรักษา และ

ติดตามความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย 

(3.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.3,5.4) 

 5. แสดงออกถงึการจัดการเกี่ยวกบัปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย สิทธิผู้ป่วย อย่างมีเหตุผล มีการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจ

ทางด้าน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ปัญหาทั้งในที่ทาํงานและชุมชนให้สอดคล้องกับบริบท

ทางสงัคม (1.1,1.2,1.3,1.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

1. มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกปฏบัิติและทบทวนในแต่ละหัวข้อเพ่ิมข้ึน และให้มีการ

ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงเพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ พัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว ศึกษาเทคนิคเฉพาะที่มีการ

พัฒนาข้ึนใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ในการ

ตรวจประเมินและการรักษา และศึกษาความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย    

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ/ สมัมนา/อภิปราย      

 60  ชม./ภาคการศึกษา 

60ชม./ 

ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจ

วิชา และนิสิตสามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถติดต่อผ่านทาง 

email  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ)  ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

 

4. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความ 

สมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

                           
 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. สามารถจัดการเกี่ ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและการวิจัยโดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย หลักการ

ทางสทิธมินุษยชน สทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ด้วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล 

2. สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัยและริเร่ิมให้เกิดการ

ปรับปรุงและแก้ไข 

3. สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

แก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 

4. มีความเป็นผู้นําและสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่

ทาํงาน และที่ชุมชน 
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1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติ 

 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติระดับบัณฑติศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ และทกัษะการรักษาด้วยมือและการ

เคล่ือนไหว ที่เป็นเทคนิคเฉพาะที่มีการพัฒนาข้ึนใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. สามารถค้นคว้าความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้อสรุป 

ข้อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัดหรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่าง

มีเหตุผล 

2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ และแนวคิดที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างท่องแท้ และ

ลึกซ้ึง 

3. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงไป ในวิชาชีพ 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ และสากล 

4. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการบริหารจัดการการวิจัย 

(ความรับผิดชอบรอง) 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและปฏบัิติกบักรณีศึกษา 
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2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถวิเคราะห์ประเดน็ และปัญหาสาํคัญโดยใช้ความเข้าใจอันท่องแท้ทางทฤษฎี และเทคนิค

การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสม 

3. สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณา

การแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสงู 

4. สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ความ

รับผิดชอบรอง) 

5. สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษา และการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิง  

3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์งานวิจัยหรือโครงการวิจัยเพ่ือขยายองค์

ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏบัิติ หรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกันได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้ง และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ได้ด้วยความรับผิดชอบและมีประสทิธภิาพ 

2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมและมี

ปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

3.  มีความสามาถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน  

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนาํมาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ สรุป

และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีทักษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทาง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ

วิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอผลงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านทางสื่อที่

เหมาะสม 

5.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน หรือกรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
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2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เป็นการฝึกปฏบัิติการในห้องปฏบัิติการเท่าน้ัน โดยไม่มีการฝึกภาคสนาม เพ่ือให้นิสิตสามารถ

ให้บริการกบัผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพในการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและ

ให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนําและดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีประสทิธภิาพ  

4. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้การรักษา

ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

5. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม

กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีมและมีความเป็นผู้นําและผู้ตามในทีม

ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ฝึกการดูแล การรักษา การวิเคราะห์ 

ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก และ

หลักฐาน เชิงประจักษ์  

2. นาํเสนอปัญหา แผนการดูแลสุขภาพ การรักษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบบูรณา

การทกัษะทางวิชาชีพ 

3. ปฐมนิเทศนิสติถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏบัิติ ก่อนการปฏบัิติงาน 

4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย์ แก่นิสติในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ

จาํลอง ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในสิทธผู้ิป่วย  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้ง

ที่ 

วนั/เดือน/ปี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 

อาจารย์

ผูส้อน 

อาจารย์

ผูส้อน 
สื่อท่ีใช ้ หอ้ง 

1 ศ.5 ก.พ. 59 

8.00-11.00 3         Lecture: Advanced neural mobilization 

  อ.ดร.นิตยา 
  

  

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

ผู้ป่วยจาํลอง 

604 
12.00-17.00  5       Advanced neural mobilization 

2 พฤ.11 ก.พ. 59 9.00-11.00  2    Practice:Advanced neural mobilization  อ.นิตยา  ผู้ป่วยจริง 

คลินิก

ประสาน

มติร 

3 ศ.12 ก.พ. 59 8.30-11.30      3     Seminar: Advanced neural mobilization   อ.ดร.นิตยา 
อ.ดร. 

วีรยา 
Powerpoint 601 

 

4 

พฤ. 

18 ก.พ. 59 

13.30-15.30    2      
ทบทวนปฏิบติัการ:: Advanced neural 

mobilization 
  อ.ดร.นิตยา   ผู้ป่วยจาํลอง 604 

15.30-16.30     1 สอบปฏิบติัการ:: Advanced neural mobilization  อ.ดร.นิตยา  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

5 21-23 ก.พ.59 8.30-16.30  5 16       Mobilization with movement  
รศ.ดร.

อาทติย์ 
อ.ดร.นิตยา   

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการสอน 

ผู้ป่วยจาํลอง 

604 

6 พฤ.25 ก.พ.59 9.00-11.00  2       Practice: Mobilization with movement  
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
 ผู้ป่วยจริง 

คลินิก

องครักษ์ 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 

ค
รั้ง

ที่ 

วนั
/เ

ดื
อน

/

ปี
 เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 
อาจารย์

พเิศษ 

อาจารย์

ผูส้อน 

อาจารย์

ผูส้อน 
สื่อท่ีใช ้ หอ้ง 

7 อ.1 ม.ีค. 59 13.30-16.30      3     Seminar: Mobilization with movement    
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
อ.ดร.นิตยา Powerpoint 601 

8 อ. 8 ม.ีค. 59 

8.30-10.30   2       
ทบทวนปฏิบติัการ: Mobilization with 

movement  
  

อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

10.30-11.30     1 
สอบปฏิบติัการ:: Mobilization with 

movement 
 

อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
 ผู้ป่วยจาํลอง 604 

9 ศ.18 ม.ีค. 59 8.30-10.00    1.5  สอบทฤษฎี ครั้งท่ี 1   อ.ดร.วีรยา  - 601 

 

1

0 

ศ.1 เม.ย.59 

9.30-12.30 3         Lecture: Muscle energy technique   
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

604 

13.30-15.30  2       Muscle energy technique  
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  

Powerpoint 

ผู้ป่วยจาํลอง 
604 

11 อ.5 เม.ย.59 13.30-16.30  3    Muscle energy technique  
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  

Powerpoint 

ผู้ป่วยจาํลอง 
604 

12 อ.19 เม.ย. 59 13.30-16.30      3     Seminar: Muscle energy technique   
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
อ.ดร.ชัชฎา  Powerpoint 601 

13 อ.26 เม.ย.59 9.00-11.00  2    Practice: Muscle energy technique  
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
 ผู้ป่วยจริง 

คลินิก

องครักษ์ 
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14 ศ.29 เม.ย.59 

13.30-15.30    2      
ทบทวนปฏิบติัการ:: Muscle energy 

technique 
  

อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

15.30-16.30      1 สอบปฏิบติัการ:: Muscle energy technique   
อ.ดร.

กนกวรรณ ว. 
  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

15 พฤ.13 พ.ค.59 8.30-11.00     2.5   สอบทฤษฎี ครั้งท่ี 2    อ.ดร.วีรยา   - 601 

16 14-15 พ.ค. 59 8.30-17.00  4 11    Sport with manual therapy อ.วิชัย อ.นิตยา  

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน ผู้ป่วย

จาํลอง 

604 

17 จ.23 พ.ค. 59 

8.30-10.30   2    
ทบทวนปฏิบติัการ:: Sport with manual 

therapy 
  อ.นิตยา  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

10.30-11.30      1 
สอบปฏิบติัการ:: Sport with manual 

therapy 
  อ.นิตยา  ผู้ป่วยจาํลอง 604 

รวมชั่วโมง 15 51 9 4 4  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

1,2และ 

3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2,1.3,1.4 

- พฤติกรรมในช้ันเรียน 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏบัิติ 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกที่

เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมในการสมัมนาและ

การฝึกปฏบัิติ  

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1,2และ 

3 

ความรู้ 

2.1,2.2,2,3(2.4) 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

 

สปัดาห์ที่ 11 

และตลอด

การจัดการ

เรียนการสอน 

20% 

1,2และ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1,3.2,3.3,(3.4,3.5) 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

สปัดาห์ที่ 11 

และ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

20% 

2 และ3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1,4.2,4.3 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฏบัิติ 

- ประเมินจากการสมัมนา 

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2,5.3,5.4(5.1) 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

- รายงานรายบุคคล 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

2 และ3 

ทกัษะการปฏบัิติ                  

ทางวิชาชีพ  

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 

- การสอบปฏบัิติ 

- พฤติกรรมขณะฝึกปฎิบัติ 

- ประเมินจากการสมัมนา 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

30% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 สอบทฤษฎี         20%  

กจิกรรมที่ 2 สอบปฏบัิติ แบ่งเป็น 

 Advanced neural mobilization      10% 

 Mobilization with movement      10% 

 Muscle energy technique      10% 

 Sport with manual therapy      10% 

 ประเมินเจตคติ ทกัษะการสื่อสารและการปฏบัิติกบัผู้ป่วยจริง   10% 

   รวม        50%  

     

กจิกรรมที่ 3 นาํเสนอและสัมมนา แบ่งเป็น   

 Advanced neural mobilization   10% 

 Mobilization with movement   10% 

 Muscle energy technique   10% 

   รวม        30%  

    รวมทั้งหมด     100% 

 

เกณฑผ่์านการประเมิน 

1. นิสติต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนสอบภาคปฏบัิติและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ

ว่าผ่านการประเมิน 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Vicenzino B, et al. (2011). Mobilization with movement; The art and the science. Elsevier 

Churchil Livingstone.  

2. Lawry GV. (2012). Systematic musculoskeletal examination. Mc Graw Hill.  

3. Goodman CC and Kelly Snyder TE. (2013). Differential diagnosis for physical therapists 5th. 

Elsevier Churchil Livingstone. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่าน A-tutor หรือ email 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา

ต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

- ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงโดยเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกปฏบัิติและทบทวนในแต่ละหัวข้อ

เพ่ิมข้ึน และให้มีการฝึกปฏบัิติในผู้ป่วยจริงเพ่ือให้นิสิตมีทกัษะในการปฏบัิติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่

ผ่านมา  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจรายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้

ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

และพฤติกรรมในช้ันเรียน  
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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