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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวิชา กภ 122  หลกัการเคลือ่นไหวร่างกายทางกายภาพบ าบดั 

สาขากายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
กภ 122  วิชา หลักการเคล่ือนไหวร่างกายทางกายภาพบ าบัด 

PTX 122  Principle of  Body Movement  in Physical Therapy 

2. จ านวนหน่วยกติ 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หมวดวิชาชีพกายภาพบ าบัด กลุ่มการรักษาด้วยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กนกวรรณ  วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

หลักรายวิชาหบหลัหลัก 

 

หลั อาจารย์ผู้สอน 

  (หลัก) และอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th 

w 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

รอง   (รอง) และอาจารย์ผู้สอน 

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

 อ.วาสนา  เตโชวาณิชย์   

 Techovanichwas@gmail.com 

wassana@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

 อ.ดร.ทศพล  เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

อ.ดร.อรพินท ์ การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กสิมา กติิยานันท ์

 kasima@g.swu.ac.th 

kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.พิมพ์พร  กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

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

   อ.ดร.พงศธร  ซ้ายกลาง  pongsatornsa@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 
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5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)   –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

เรียนออนไลน์ ผา่นโปรแกรม SWU Moodle  

 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

30  มิถุนายน  2565 

 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

เพื่อใหนิ้สิต ELO 

1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระท าของ

ตนเอง และเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (A) 

1 

2.  อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์  หลักการ ข้อห้ามข้อควรระวัง และประโยชน์ของการ

เคล่ือนไหวร่างกายด้วยตนเอง (active movement) และการเคล่ือนไหวส่วนของร่างกายให้

ผู้อื่น (passive movement) ได้ (U) 

3  

3. อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ข้อห้ามข้อควรระวังของการตรวจประเมินการ

เคล่ือนไหวของข้อต่อ ความยาวและความแขง็แรงของกล้ามเนื้อได้ (U) 

3 

4. วิเคราะห์การท างานของกล้ามเนื้อและการเคล่ือนไหวของข้อต่อ ในขณะเคล่ือนไหวร่างกาย

และขณะออกก าลังกายได้ (An) 

3 

5. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือกวิธีการเคล่ือนไหวร่างกาย

เพื่อการรักษาได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วย (An) 

3 

6. ประยุกต์ความรู้จากหลักการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อการส่งเสริมสขุภาพโดยทั่วไปได้อย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสทิธภิาพ (A) 

3 

7. วางแผนและให้เหตุผลในการตรวจประเมินการเคล่ือนไหวของข้อต่อ ความยาวและความ

แขง็แรงของกล้ามเนื้อทางกายภาพบ าบัดได้ (A) 

3 

8. ปฏิบัติวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยตนเอง (active movement) และการเคล่ือนไหวส่วน

ของร่างกายให้ผู้อื่น (passive movement)  ได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธภิาพ ปลอดภัย และ

มีทกัษะที่ดี สอดคล้องกบัพยาธสิภาพของผู้ป่วยในกรณีศึกษา (A) 

3 

9. ปฎิบัติการตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลและแปลผลการตรวจประเมินการ

เคล่ือนไหวของข้อต่อ ความยาวและความแขง็แรงของกล้ามเนื้อทางกายภาพบ าบัดได้ (A) 

3 
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10. สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม รวมถึงผู้ ป่วยจ าลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(A) 

3 

หมายเหตุ 

ELO1 = Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO3 = Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis,  

            management and communication). 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  
จัดให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการเคล่ือนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ การเคล่ือนไหวด้วยตนเอง  การเคล่ือนไหวส่วนของ

ร่างกายให้ผู้อื่น การตรวจประเมินความยาวและความแขง็แรงของกล้ามเนื้อที่เป็นพื้นฐานในการตรวจ

ร่างกาย รวมถึงการป้องกนั ส่งเสริม และรักษาทางกายภาพบ าบัด 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนท่ีตอ้งการ)  ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเอง
นอกช้ันเรียน 

 บรรยาย 7 ชม.  
สมัมนาเสริมบรรยาย 8 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบติัการและประเมินในชั้น
เรียน 30 ชม./ ภาคการศึกษา 

23 
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4. ความรับผิดชอบหลกั/ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ                   

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

             
 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 10 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1  มีความซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรง
ต่อเวลา  

- ส่งเสริมการมีความซ่ือสัตย,์ 
การมีระเบียบวินยั, ความตรงต่อ
เวลา ระหวา่งการสอน
ภาคปฏิบติั, การสัมมนา, และการ
สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตย,์ 
การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้น
เรียน,  และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินยั การ
ปฏิบติัตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และขอ้ตกลงในชั้น
เรียน เช่นการแต่งกาย 

1.2  ไม่ประเมิน 
- - 

1.3  ไม่ประเมิน 
- - 

1.4  ปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้นฐานท่ี
เกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงานทาง
กายภาพบ าบัด 

 
- สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และสิทธิพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

 
- สังเกตจากพฤติกรรมระหว่าง
การเรียนปฏิบติัและการสัมมนา 
- ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบติัและการสัมมนา 
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ระหวา่งการสอนภาคปฏิบติัและ
สัมมนา 

1.5  ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บรู้ และเขา้ใจสิทธิของ
ตนเองในการรับบริการ 

- สอดแทรกเน้ือการส่งเสริมให้
ผูป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ และ
เขา้ใจสิทธิของตนเองในการรับ
บริการ 

- สังเกตจากพฤติกรรมระหว่าง
การเรียนปฏิบติัและการสัมมนา 
- ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบติัและการสัมมนา 

1.6  เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และสามารถ
จัดการกบัปัญหา คุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างหมาะสม 

- สอดแทรกการเคารพในคุณค่า
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และ
ประด็นการจดัการกบัปัญหาดา้น
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั
ระหวา่งการสอนภาคปฏิบติัและ
การสัมมนา 

- สังเกตจากพฤติกรรมระหว่าง
การเรียนปฏิบติัและการสัมมนา 
- ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบติัและการสัมมนา 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

 

2. ความรู้ 

   สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 60 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1  ไม่ประเมิน 
- - 

 

2.2  สามารถอธิบายความรู้ 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ความรู้ท่ี เป็นปัจจุบันในสาขา
วิชาชีพ เกีย่วกบัการเคล่ือนไหว
ร่างกาย การตรวจประเมินองศา
การเคลือ่นไหวของขอ้ต่อ 

ความยาวและความแข็งแรง

ของกลา้มเนื้ อที่เป็นพื้ นฐานใน

การตรวจร่างกาย 

 
- จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้ง
การบรรยาย การปฏิบติั การ
สัมมนา การอภิปราย การคน้ควา้
หาความรู้ 
- ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ
ปัญหา กรณีศึกษา 
 

 
- การสอบภาคทฤษฎีและปฏบิัติ 
- การแสดงความรู้ความเข้าใจ 
และการอภิปรายขณะสัมมนา 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

 

      

 
 

2.3  สามารถอธิบายสาระส าคญั

ของศาสตรที์่เป็นวิชาชีพ

กายภาพบ าบดัเพือ่ใหค้วามรูใ้น
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การส่งเสริม ป้องกนัการเกิด

โรคหรือภาวะต่างๆ ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

2.4  ไม่ประเมิน 
- - 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 20 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1  สามารถประยกุตค์วามรู้
ใหเ้กิดประโยชน์ 

- จดัสัมมนากรณีศึกษา โดยส่งเสริม
ใหนิ้สิตเกิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้
ศึกษาดว้ยตนเอง  และประยกุต์
ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ 

- ประเมินจากการน าเสนอ การ
ตอบค าถามในชัว่โมงสัมมนา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย
และการสะทอ้นคิดในชั้นเรียน 

3.2  สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และแก้ไข
ปัญหาได้ 

- จดัสัมมนากรณีศึกษาโดยใหนิ้สิต

ฝึกใชท้กัษะกระบวนการคิด

วิเคราะห์ แยกแยะ วิพากษ์

สถานการณ์ และฝึกบูรณาการ

ความรู้เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

อยา่งเป็นระบบ และฝึกอภิปราย

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นเชิง

วิชาการ และสะทอ้นคิดในชั้นเรียน

อยา่งสร้างสรรค ์

- ประเมินผลจากการแสดง
ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 
การอภิปราย
และการสะทอ้นคิดในชั้นเรียน 

- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

 

3.3  สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 

3.4  ไม่ประเมิน 
- - 

 

3.5  สามารถวางแนวทางใน
การท างานทางกายภาพบ าบัด
แก่ประชาชนอย่างปลอดภัย
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และความรู้อ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

 
- จดัเน้ือหาการสอนภาคทฤษฎีและ
โจทยส์ัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทาง
ในการท างานทางกายภาพบ าบดัแก่

ประชาชนอยา่งปลอดภยั  

 
- ประเมินจากการสัมมนา 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
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3.6  ไม่ประเมิน 
- - 

 

3.7 สามารถพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการ
คน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 

- ประเมินจากการสัมมนา 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

4.1  สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและ

ผู้ร่วมงานได้ 

- จดัสัมมนาเพื่อใหนิ้สิตฝึกการปรับตวั การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยนืของ
ตนเอง และคน้หาทางออกร่วมกนัได ้และได้
ฝึกฝนการเป็นผูน้ า และผูต้ามในการท างาน 
ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตน และ
พร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน 

- ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
ปฏิสัมพนัธ์และการ
แสดงออกของนิสิต
ในขณะร่วมการสัมมนา 
- การประเมินตนเอง
ของผูเ้รียน 

4.2  ไม่ประเมิน 
- - 

4.3  สามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ต่างๆ 

- สอดแทรกแนวคิดผา่นกิจกรรมสัมมนา 
เพื่อฝึกใหนิ้สิตสามารถปรับตวัใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- สังเกตจากพฒันาการ
ดา้นความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 
- การประเมินตนเอง
ของผูเ้รียน 

4.4  มีจิตบริการและมี
ปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์
กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงาน หรือ 
ผู้บังคับบัญชา 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยมอบหมาย
งานสัมมนารายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน การท างานเป็น
ทีม อนัจะน าไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

- ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นิสิตในขณะสัมมนา 
- ก าหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใชเ้กณฑ ์Rubrics 
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- การประเมินตนเอง
ของผูเ้รียน 

4.5  มีความรับผิดชอบในการ
พฒันาตนเองและวิชาชีพ 

- จดัสัมมนาและมอบหมายงานเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง  และสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพ 

- ประเมินจากพฤติกรรม
และการสะทอ้นคิดใน
สัมมนา 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1  ไม่ประเมิน 
- - 

5.2  ส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงานสัมมนา โดยให้
นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาในชั้น
เรียน โดยใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการ
ส่ือสารดา้นการพูด และการใช้
ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ประเมินจากความสามารถใน
การน าเสนอ การอภิปรายใน
ชัว่โมงสัมมนา 
- ก าหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics 

5.3  ไม่ประเมิน 
- - 

 

6. ทักษะพสัิย 
- ไม่ประเมิน  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
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ี 

วันที่  เวลา  
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รม

ที่ไ
ด้รั

บม
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หม
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จ า
นว

นน
ิสิต

 

จ า
นว

นอ
าจ
าร
ย์ 

สัด
ส่ว

นอ
าจ
าร
ย์ :

นิสิ
ต 

หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที่ / 
ห้องเรียน 

ส่ือการสอน/ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 

พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

1 
จ. 9 

ม.ค.66 
8.30-
9.30 1               100 1 100 

หัวข้อที่ 1: Active movement 
(Concentric, Isometric, Eccentric 
muscle contraction) อรวรรณ       

 Online 
(Moodle) 

VDO และ
เอกสาร
ประกอบการ
สอน     

9.30-
10.30 1               100 1 100 หัวข้อที่ 2: Passive movement อรวรรณ       

 Online 
(Moodle) 

    
10.30-
11.30 1               100 1 100 

หัวข้อที่ 3: Measurement of joint 
range of motion (active and passive) 
and muscle length วาสนา       

 Online 
(Moodle) 

VDO และ
เอกสาร
ประกอบการ
สอน     

11.30-
12.30 1               100 1 100 หัวข้อที่ 4: Manual muscle testing วาสนา      

Online 
(Moodle) 

2 
ศ. 13 
ม.ค.66 

8.30-
12.30   4             44 4 11 Passive movement 1 Sec.1 อรวรรณ วีรยา ยภุาภรณ ์ พงศธร 305 

การสาธิตหนา้
ชั้นเรียน                        28 2 14 Passive movement 1 Sec.2 พิมพพ์ร พีรยา    220 

                      28 2 14 Passive movement 1 Sec.3 ธิติมาศ อรพินท ์     221 

    
13.30-
14.30   1             44 4 11 Passive movement 2 Sec.1 อรวรรณ วีรยา ยภุาภรณ ์ พงศธร 305 

การสาธิตหนา้
ชั้นเรียน  
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                      28 2 14 Passive movement 2 Sec.2 พิมพพ์ร พีรยา    220 

                      28 2 14 Passive movement 2 Sec.3 ธิติมาศ อรพินท ์     221 

3 
จ. 16 
ม.ค.66 

8.30-
11.30   3             44 4 11 

Active movement (Concentric, 
Isometric, Eccentric muscle 
contraction) All อรวรรณ พิมพพ์ร วีรยา พงศธร 220 การสาธิตหนา้

ชั้นเรียน/คลิป
วิดิโอ (เกมส์)                       28 2 14   ผกาภรณ์ พีรยา     221 

                      28 2 14   กนกวรรณ ว. ธิติมาศ     308 

4 
ศ. 20 
ม.ค.66 

8.30-
11.30   3             26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Upper Extremity 
Sec.1 วาสนา วีรยา    

305 

Goniometer 
                      24 2 12   อรพินท ์ พงศธร     302 

                      26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Lower Extremity 
Sec.2  กนกวรรณ ว. ทศพล    

220 

                      24 2 12   ผกาภรณ์ พิมพพ์ร     221 

    
13.30-
16.30             3 4 100 7 14 Passive movement (12%) อรวรรณ วีรยา พงศธร  220 

- 
                                พิมพพ์ร พีรยา ธิติมาศ อรพินท ์ 305 

                                      221, 308 
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5 
จ. 23 
ม.ค.66 

8.30-
11.30                 26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Upper Extremity 
Sec.2 วาสนา กสิมา     

308 

Goniometer 
                      24       อรพินท ์ พงศธร    302 

        3             26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Lower Extremity 
Sec.1 กนกวรรณ ว. ทศพล     

220 

                      24 2 12   ผกาภรณ์ พิมพพ์ร     221 

6 
ศ. 27 
ม.ค.66 

8.30-
12.30 1 3             26 2 13 

หัวข้อที่ 5: Manual muscle testing 
(Upper Extremity): Sec1 วาสนา พงศธร     

305 
 
- 

  
  
  

                      24 2 12   อรพินท ์ กสิมา     308 

                      26 2 13 
หัวข้อที่ 6: Manual muscle testing 
(Lower Extremity): Sec2 กนกวรรณ ว. ทศพล     220 

                      24 2 12   พิมพพ์ร ผกาภรณ์     221 

   
13.30-
15.00   1.5             26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Neck  Sec.1 วาสนา พิมพพ์ร     

305 
Goniometer 

                     24 2 12   อรพินท ์ กสิมา     305 

                      26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Trunk  Sec.2 พงศธร กนกวรรณ ว.     

220 Goniometer, 
สายวดั 

                      24 2 12   ทศพล อรวรรณ     221 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 12 

 

    
15.00-
16.30                 26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Neck  Sec.2 วาสนา พิมพพ์ร     

305 
Goniometer 

                      24 2 12   อรพินท ์ กสิมา     
305 

        1.5             26 2 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length: Trunk Sec.1 พงศธร กนกวรรณ ว.     

220 
Goniometer, 

สายวดั 

                      24 2 12   ทศพล อรวรรณ     
221 

7 
อ. 31 
ม.ค.66 

13.30-
16.30             3 4 100 8 13 Active movement (12%) อรวรรณ พิมพพ์ร วีรยา พงศธร 220 

 
 
- 
  

  

                              ผกาภรณ์ พีรยา กนกวรรณ ว. ธิติมาศ 305 

                                      221, 308 

8 
ศ. 3 

ก.พ.66 
8.30-
12.30                 26 2 13 

หัวข้อที่ 5: Manual muscle testing 
(Upper Extremity): Sec2 วาสนา พงศธร     

305 
-  

                      24 2 12   อรพินท ์ กสิมา     
308 

      1 3             26 2 13 
หัวข้อที่ 6: Manual muscle testing 
(Lower Extremity): Sec1 กนกวรรณ ว. ทศพล     

220  - 
 
                        24 2 12   พิมพพ์ร ผกาภรณ์     221 

9 
อ. 7 

ก.พ.66 
13.30-
15.30     2          34 1 34 Active movement (5%) อรวรรณ      220 

 
- 
  
  
  

                      34 1 34   ผกาภรณ์       305 

                      32 1 32   กนกวรรณ ว.       308 
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10 
ศ. 10 
ก.พ.66 

8.30-
11.30     3         2 34 1 34 

Passive movement, measurement of 
joint range of motion (active and 
passive) and muscle length; UE, LE, 
Neck, Trunk (7.5%) กนกวรรณ ว.       

220 

Goniometer 

                      34 1 34   อรวรรณ      
221 

                      32 1 32   วาสนา       
305 

    
13.30-
15.00 0.5 1             26 2 13 

ห้วข้อที่ 7: Manual muscle testing 
(Neck): Sec1 วาสนา อ.กสิมา     

305 

- 
                      24 2 12   อ.พิมพพ์ร อรพินท ์     

305 

                      26 2 13 
หัวข้อที่ 8: Manual muscle testing 
(Trunk): Sec2 พงศธร กนกวรรณ ว.     

220 

                      24 2 12   ทศพล อรวรรณ     
221 

    
15.00-
16.30                 26 2 13 

หัวข้อที่ 7: Manual muscle testing 
(Neck): Sec2 วาสนา อ.กสิมา     

305 

-  
                      24 2 12   อ.พิมพพ์ร อรพินท ์     305 

      0.5 1             26 2 13 
หัวข้อที่ 8: Manual muscle testing 
(Trunk): Sec1 พงศธร กนกวรรณ ว.     

220 

                      24 2 12   ทศพล อรวรรณ     
221 

11 
ศ. 17 
ก.พ.66 

8.30-
12.30             4 4 100 8 13 

Measurement of joint range of 
motion (active and passive) and 
muscle length (UE 6%, LE 6%) วาสนา วีรยา อรพินท ์ พงศธร 

305 Goniometer 
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                              กนกวรรณ ว. ทศพล ผกาภรณ์ พิมพพ์ร 220 

                                      221, 308 

12 
จ. 20 
ก.พ.66 

8.30-
12.30         4     4 100 8 13 

Review: Manual muscle testing  
(UE 12%, LE 12%) วาสนา พงศธร อรพินท ์ กสิมา 305 

- 
  
  
  
  
  

                              กนกวรรณ ว. ทศพล ผกาภรณ์ พิมพพ์ร 220 

                                      221, 308 

   

15.30-
16.30         1       100 8 13 Review: Manual muscle testing  วาสนา พงศธร อรพินท ์ กสิมา 221 

                              กนกวรรณ ว. ทศพล ผกาภรณ์  220 

                                      308 

  
อ. 21 
ก.พ.66 

15.30-
16.30                         พิมพพ์ร       220 

-  

13 
ศ. 24 
ก.พ.66 

13.30-
16.30     3         2 34 1 34 

Manual muscle testing (UE, LE, 
Neck, Trunk) (7.5%) กนกวรรณ ว.       

220 

-  
                      34 1 34   วาสนา      221 

                      32 1 32   พงศธร       305 

14 
จ. 27 
มี.ค.66 

15.30-
16.30           1   2.5       

หวัขอ้ท่ี 1-4 (หวัขอ้ละ 5% รวม 
20%) กนกวรรณ ว. อนุศกัด์ิ     301, 302   

    รวม 7 25 8 0 5 1 10 23                     

 

คณาจารย์ให้ค าแนะน า (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติอย่างสม ่าเสมอ ขณะการฝึกปฏบิัติ ภายหลังการสอบแต่ละคร้ัง และในการสมัมนาทุกคร้ัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

รายละเอยีดการประเมินอยู่ใน หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

3. รายละเอยีดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด 

กิจกรรมท่ี 1  สอบทฤษฎี        20%   
     

กิจกรรมท่ี 2  สอบปฏิบติั และประเมินผลระหวา่งเรียนปฏิบติั    60% 
         
กิจกรรมท่ี 3  สัมมนา                    20%   

      
   รวม      100%  
 
เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์  

คะแนนภาคทฤษฏีทั้งวิชาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50%   ภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  และตอ้งไดเ้กรด C 
เป็นอยา่งนอ้ย จึงจะผา่นตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ 

 

เกณฑร์ะดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

100-80.0 A 

79.9-75.0  B+ 

74.9-70.0 B 

69.9-65.0  C+ 

64.9-55.0 C 

54.9-50.0  D+ 

49.9-45.0 D 

44.9-0 E 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise:Foundations and Techniques. 6th  edition; 

F.A.Daviscompany. Philadelphia; 2013. 

2. Brody LT, Hall CM. Therapeutic exercise: Moving toward function. 3 rd edition; Lippincott 

Williams & Wilkins.Philadelphia; 2011. 

3.  Huber FE, Wells CL. Therapeutic exercise: Treatment planning for progression. Saunders 

Elsevier. USA; 2006.  

4. Hollis M, Fletcher-Cook P. Practical exercise therapy. 4th edition; Blackwell science.1999. 

5. Hall SJ. Basic biomechanics. 6th edition. The Mc Graw Hill companies.2012. 

6. Higgins M. Therapeutic exercise; From theory to practice. 1st edition. F.A.Davis company. USA. 

2011 

7. Norkin C.C, White D.J. Measurement of joint motion: A quide to goniom etry, Philadelphia. 

FA Davis company. 2nd edition, 1995. 

8. Daniels L., Worthingham C. Muscl e testing: Technique of manua examination. Philadelphia 

,W.B. Saunde rs com pany. 1995. 

9. Hislop, H.J. & Montgomery, J. Daniels and Worthingham’s Muscle Testing: Techniques of Manual 

Examination, 8th edition, 2007. 

10. Kendall, F.P., McCreary, E.K., Provance, P.G., Rodgers, M.M., Romani, W.A. Muscles Testing 

and Function with Posture and Pain. 5th edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. 2005. 

11. Latella, D. & Meriano, C.Occupational Therapy Manual for Evaluation of Range of Motion 

and Muscle Strength. Delmar Publications, 2003. 

12. Clarkson, HM. Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing, 3rd edition. 

Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 

13. Reese, NB. & Bandy, WD. Joint Range of Motion and Muscle Length Testing. W.B. Saunders 

Company, 2002. 

14. Neumann, Donald A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for 

Rehabilitation, 2nd Edition. Mosby, 2010. 

15.  Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment, 4th eds. F.A. Davis company. Philadelphia, 

2002. 

16. Dvir Z.  Isokinetics: Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications. Churchill 

Livingstone: Edinburgh, 1995. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การส่ือสารและส่งขอ้เสนอแนะของนิสิตผา่นแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบติัการ ท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ 
มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การด าเนินการปรับปรุง ความต้องการสนบัสนุนจากสาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงค์รายวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท าให้เกิดการ

เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวแ้ละวิธีการประเมินผลท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 
- การก าหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและ

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดยอาจารยผ์ูส้อนและนิสติประเมินตนเอง 
- ตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- น าขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง โดยน าไปปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิต เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระ
ใหท้นัสมยั ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 

 

 
 


