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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กภ 232 การรกัษาดว้ยการดดัดึง 

สาขากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 232 การรักษาด้วยการดัดดึง 

PTX 232 Mobilization Therapy 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(0-4-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบ าบัด 

หมวดวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.วาสนา เตโชวาณิชย์   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา หลัก 

อ.ดร.พงศธร ซ้ายกลาง   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(รอง) 

อาจารยผ์ู้สอน สาขากายภาพบ าบดั  คณะกายภาพบ าบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. อ.วาสนา เตโชวาณิชย์  wassana@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

2. อ.อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์  อาจารย์ผู้สอน 

  3. ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th    อาจารย์ผู้สอน  

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

  5. ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐchatcha@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

  6. อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์      kanokwan@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

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

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

 9. อ.ดร.กสมิา กิติยานนัท ์ kasima@g.swu.ac.th        อาจารย์ผู้สอน 

10.อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนชัย  orawany@g.swu.ac.th      อาจารย์ผู้สอน 

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

12. อ.ดร.พงศธร ซ้ายกลาง pongsatornsa@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

13. อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th       อาจารย์ผู้สอน 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  
 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี 
 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
 

8. สถานที่เรียน 

SWU Moodle  ภาคปฏบิัติ ห้อง 220 และห้อง 305 คณะกายภาพบ าบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 เมษายน 2565 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นิสติสามารถ 

 

เพื่อให้นิสติ ELO TQF (จุดด า) 

1. ปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ตลอดจน 

สทิธพิื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจประเมิน และรักษา โดยการขยับเคล่ือน 

ข้อต่อ สามารถจัดการกบัปัญหา คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างหมาะสม 

และแสดงออกถึงการเคารพ ในคุณค่า ศักด์ิศรี ของความ เป็นมนุษย์ 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยจ าลองได้รับรู้และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ(A) 

1 1.4, 1.6 

2. นิสติระบุหลักการ ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม 

และข้อควรระวังในการตรวจประเมินและรักษาด้วยวิธกีารดัดดึงข้อไหล่ 

ข้อศอก ข้อมือ นิ้ วมือ สะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า และนิ้ วเท้า 

รวมถึงข้อต่อกระดูกสนัหลังระดับคอ อก และเอว (A) 

1  2.2, 2.3 

3. ตรวจประเมินและรักษาด้วยวิธกีารขยับเคล่ือนข้อต่อต่างๆใช้มือดัดดึงข้อไหล่

ข้อศอก ข้อมือ นิ้ วมือ สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และนิ้ วเท้า รวมถึงข้อต่อ 

กระดูกสนัหลังระดับคอ อก และเอว ทั้ง Physiological และ accessory 

movement (A) 

1  2.2, 2.3 

4. คิดวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยสมมติมาแก้ไขท าการรักษาโดยวิธกีารขยับเคล่ือนข้อ

ต่อในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติการเคล่ือนไหวของข้อต่ออย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพ(A) 

3 3.2 3.3 

3.5 

5. สื่อสารและมีปฏสิัมพันธก์บับุคคลแวดล้อม รวมถึงผู้ป่วยจ าลอง 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ (A) 

2 5.2 

6. สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม(A) 

6 4.1 4.2 
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1 Take responsibility for their learning and professional development. 

2 Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

3 
Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and 

communication). 

7 
Critically analyze and evaluate clinical and academic resources of evidence in order to 

inform practice. 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามค าเสนอแนะของรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏบิัติการตรวจประเมินและการรักษาด้วยวิธกีารดัดดึงข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย   

รวมถึงแนวทางการประยุกต์วิธกีารดัดดึงข้อต่อในผู้ที่มีที่ปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

 

2.จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

0 ชั่วโมง 
-  

 

ปฏบิัติการ  34  ชั่วโมง 

และสมัมนาเสริมปฏบิัติการ 12 ชั่วโมง  

ประเมินในชั้นเรียน 12 ชั่วโมง 

รวม 58 ชั่วโมง 

6ชั่วโมง/ 

ภาคการศึกษา 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

ปรับพื้นฐานความรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียน และแจ้งช่องทางการติดต่อขอรับค าปรึกษา 

- จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (ตามความต้องการ) 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.. 

ความสมัพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและ  

  ความรับผิดชอบ 

5. 

ทกัษะการว ิ

เคราะห์เชิง 

ตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ 

การ 

ปฏบิัติ

ทาง 

วิชาชพี 

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 

⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤   ⬤ ⬤  ⬤   ⬤   ⬤  ⬤ ⬤    
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สดัส่วนการประเมิน 3 % 

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธวีัดและประเมินผล 

1.1มีความซ่ือสตัย ์มีวินยั 

ตรงต่อเวลา 

 

ชี้แจงระเบียบการปฏบิัติตัว

ความรับผิดชอบ ในการเรียน 

ปฏบิัติการ และสัมมนา      

สงัเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน

ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

พฤติกรรมการแสดงออกขณะ

เรียนและสัมมนา 

1.2 ไม่ประเมิน   

1.3ไม่ประเมิน   

1.4 ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนสิทธิพื้ นฐาน 

ที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทาง 

กายภาพบ าบดั  

แสดงมารยาทที่ดีของนักกายภาพ 

บ าบัด ในขณะเรียนปฏบิัติการ 

ที่ต้องสื่อสาร และสัมผัสร่างกาย 

ของเพื่อนนิสติ 

 

สงัเกตพฤติกรรม การแสดงออก 

ปฏบิัติกบัผู้ป่วยจ าลองขณะสอบ

ปฏบิัติการและสมัมนา 

 

1.5ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการ 

ไดร้บัรู ้และเขา้ใจสิทธิของตนเอง 

ในการรบับริการ 

 

อธบิายและแทรกในขณะปฏิบัติการ 

และสมัมนา 

1.6เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์และสามารถ 

จัดการกบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรม ไดอ้ย่างหมาะสม  

 

การปฏบิัติผู้ป่วยสมมติด้วย 

ความสภุาพ นุ่มนวล เคารพใน 

ศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์ 

ขณะปฏบิัติการและสมัมนา 

2. ความรู ้

สดัส่วนการประเมิน 70% 

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธวีัดและประเมินผล 

2.1 ไม่ประเมิน   

2.2อธิบายความรูพ้ื้ นฐาน 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ความรูที้่เป็น 

ปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพ เกีย่วกบั 

เทคนิคการขยบัเคลือ่นขอ้ต่อ 

สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วขอ้งที่ท าบทบาท 

ใกลเ้คียงกนั 

คลิปวีดีโอ ทบทวนกายวิภาคศาสตร์

ข้อต่อ  สาธติปฏบิัติการ 

เทคนิคการขยับเคล่ือนข้อต่อ 

ในห้องและตรวจแก้ไขตลอดจน

สมัมนากรณีเคสตัวอย่าง 

ประเมินถามนิสติขณะสอบ

ปฏบิัติการ 

และสมัมนา 

โดยใช้แบบประเมิน 

Rubic scale 
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2.3 อธิบายสาระส าคญั ของศาสตร ์

ที่เป็นวิชาชีพ กายภาพบ าบดั 

เพือ่ใหค้วามรูใ้นการ ส่งเสริม 

ป้องกนัการเกิดโรค หรือภาวะต่างๆ 

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

2.4 ไม่ประเมิน   

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

สดัส่วนการประเมิน 24% 

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน วิธวีัดและ

ประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์      คลิปวีดีโอ สาธติปฏบิัติการ 

เทคนิคการขยับเคล่ือนข้อต่อ 

ในห้องและตรวจแก้ไขตลอดจน

สมัมนากรณีเคสตัวอย่าง 

ประเมินสอบ

ปฏบิัติการ 

สมัมนา 

3.2คิดอย่างเป็นระบบ 

และแกไ้ขปัญหาได ้

3.3สามารถประเมิน วิพากษส์ถานการณต่์างๆ 

โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน 

3.4. ไม่ประเมิน   

3.5 สามารถวางแนวทางในการท างาน 

ทางกายภาพบ าบดั แก่ประชาชน อย่างปลอดภยั 

โดยใชอ้งคค์วามรู ้

ทางวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง 

ฝึกปฏบิัติการรักษาโดยใช้เทคนิค

ขยับเคล่ือนข้อต่อผู้ป่วยสมมติ

ตลอดจนสอนเทคนิคที่ผู้ป่วย

สามารถน ากลับไปรักษาตนเองที่

บ้านได้ 

ปฏบิัติการ 

สมัมนา 

3.6 สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐาน 

เชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกบัความรู้   

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

สดัส่วนการประเมิน 2% 

ผลการเรียนรูด้า้น ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีวดัและประเมินผล 

4.1สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นในฐานะ 

ผูน้ าและผูร่้วมงานได ้ 

   อธบิายนิสติขณะฝึกปฏบิัติ

ในขณะปฏบิัติการและสมัมนา 

สงัเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน 

พฤติกรรมการแสดงออกขณะ

เรียนและสัมมนา 

 

4.2 ความรบัผิดชอบต่อตนเอง สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม 
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4.3ไม่ประเมิน   

4.4มีจิตบริการและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่าง 

สรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ  ผูร่้วมงาน 

หรือ ผูบ้งัคบับญัชา 

4.5มีความรับผิดชอบในการพัฒนา 

ตนเองและวิชาชีพ  

 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สดัส่วนการประเมิน 1% 

ผลการเรียนรูด้า้น ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีวดัและประเมินผล 

5.1วิเคราะหข์อ้มูลเชิงตวัเลข เพือ่ให ้

เขา้ใจ องคค์วามรูห้รือประเด็นปัญหา 

   เน้นย า้นิสิตขณะฝึกปฏบิัติ

ในขณะปฏบิัติการกบัเพื่อนและ

สมัมนา 

สงัเกตพฤติกรรมการสื่อสาร

กบัผู้ป่วยจ าลอง 

ขณะสอบปฏบิัติและสมัมนา 

 

 

5.2 สือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ   - ไม่ประเมิน- 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน  
 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

าเส
ริม

ปฏ
ิบัต

 ิ

ปร
ะเม

ินใ
นชั้

นเ
รีย

น 

สอ
บป

ฏิบ
ัต ิ

หัวข้อ 

อาจารย์       
สถาน

ที่ / 
ห้องเรี

ยน 

        

พเิศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

1 อ.19 ก.ค.65 8.00-9.00   1     Principle of Mobilization อ.วาสนา       online 
    9.00-10.00   1     Spinal mobilization อ.อารีย ์      online 
2 อ. 9 สค. 65 8.00-11.00         Sec2: Glenohumeral joint mobilization ผศ.นิตยา อ.อรวรรณ อ.พงศธร อ.ธิติมาศ 220 
    8.00-11.00 3       Sec1: Hip and SI joint mobilization อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์ อ.กสิมา 305 

3 อ. 16 สค. 65 8.00-9.00   1     
Spinal mobilization 

อ.อารีย ์       
301 
302 

    9.00-12.00 3       Sec1:Mobilize Lumbar spine อ.อารีย ์ อ.อรวรรณ อ.พิมพพ์ร ผศ.ผกาภรณ์ 220 
    9.00-12.00         Sec2:Mobilize Cervical spine อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์ อ.กสิมา 305 
    13.00-16.00         Sec2:Mobilize Lumbar spine อ.อารีย ์ อ.อรวรรณ อ.พิมพพ์ร ผศ.ผกาภรณ์ 220 
    13.00-16.00 3       Sec1:Mobilize Cervical spine อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์ อ.กสิมา 305 
  อ. 23 สค. 65 8.00-12.00         คืน 201           
4 อ. 30 สค. 65 8.00-11.00         Sec2: Hip and SI joint mobilization อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์ อ.กสิมา 305 
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      3       Sec1: Glenohumeral joint mobilization ผศ.นิตยา อ.อรวรรณ อ.พงศธร อ.พิมพพ์ร 220 
    11.00-12.00   1     Sec1:Clinical application of LE mobilization1-Hip อ.วาสนา       305 
5 อ. 6 ก.ย. 65 8.00-10.00 2       Sec1:Scapulothoracic and AC joint mobilization ผศ.นิตยา อ.กนกวรรณ อ.อรพินท ์ อ.พงศธร 220 
              Sec2:Elbow joint mobilization อ.อรวรรณ อ.ทศพล อ.พิมพพ์ร อ.กสิมา 305 
    10.00-12.00 2       Sec 1:Elbow  joint mobilization อ.อรวรรณ อ.กสิมา อ.พิมพพ์ร อ.ทศพล 305 
              Sec2: Scapulothoracic and AC joint mobilization ผศ.นิตยา อ.อรพินท ์ อ.พงศธร อ.กนกวรรณ 220 

6 อ. 13 ก.ย. 65 8.00-11.00 3       Sec1: Wrist and Hand mobilization อ.อรพินท ์ อ.อรวรรณ 
อ.

กนกวรรณ ผศ.ผกาภรณ์ 
305 

    11.00-12.00   1     
Sec1:Clinical application of UE mobilization1-
shoulder ผศ.นิตยา       

305 

    8.00-9.00         
Sec2:Clinical application of UE mobilization1-
shoulder ผศ.นิตยา       

220 

    9.00-10.00         Sec2:Clinical application of LE mobilization1-Hip อ.วาสนา       220 
    11.00-12.00         Sec2:Clinical application of UE mobilization2-elbow อ.อรวรรณ       220 

7 อ. 20 ก.ย. 65 8.00-11.00 3       
Sec1:Clinical application of spine by Mulligan 
concept อ.วาสนา อ.กนกวรรณ อ.กสิมา อ.พิมพพ์ร 220 

    11.00-12.00   1     

Sec1:Clinical application of spinal mobilization2-
cervical อ.วาสนา       

220 

    8.00-11.00         Sec2:Wrist and Hand mobilization อ.อรพินท ์ อ.อรวรรณ อ.ทศพล ผศ.ผกาภรณ์ 305 

    11.00-12.00         Sec2:Clinical application of UE mobilization3-Hand อ.อรพินท ์       305 
8 ศ 23ก.ย.65 13.00-16.00 3       Sec1:Ankle and foot mobilization ผศ.ผกาภรณ์ อ.ทศพล อ.อรวรรณ อ.พิมพพ์ร 305 

    13.00-16.00         
Sec2:Clinical application of spine by Mulligan 
concept อ.วาสนา อ.อรพินท ์ อ.กสิมา อ.กนกวรรณ 

220 
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9 อ. 27 ก.ย. 65 8.00-9.00   1     Sec1:Clinical application of UE mobilization2-elbow อ.อรวรรณ       220 

   11.00-12.00   1     Sec1:Clinical application of UE mobilization3-Hand อ.อรพินท ์       305 
    8.00-11.00         Sec2:Manual Traction of Cervical spine อ.อรพินท ์ อ.กนกวรรณ อ.พงศธร อ.วาสนา 305 

10 ศ 30ก.ย.65 13.00-16.00 3       Sec1:Mobilize Thoracic spine อ.กนกวรรณ อ.อรวรรณ อ.อรพินท ์ อ.วาสนา 220 
    13.00-16.00         Sec2: Knee joint mobilization ผศ.ชชัฎา ผศ.กานดา อ.ทศพล อ.พิมพพ์ร 305 

11 อ. 11ต.ค. 65 8.00-12.00     4   
Sec1:Case Study( Shoulder Hip 
Hand)(17.5%)+(17.5%) ผศ.นิตยา อ.วาสนา อ.อรพินท ์ อ.พงศธร 220 

    8.00-11.00         Sec2:Ankle and foot mobilization ผศ.ผกาภรณ์ อ.ทศพล อ.พิมพพ์ร อ.อรวรรณ 305 

    11.00-12.00         
Sec2:Clinical application of spinal mobilization1-
Lumbar อ.อรวรรณ       305 

13 อ. 18ต.ค. 65 8.00-12.00         
Sec2:Case Study( Shoulder Hip 
Hand)(17.5%)+(17.5%) ผศ.นิตยา อ.อรพินท ์ อ.พงศธร อ.วาสนา 220 

    8.00-11.00 3       Sec1: Knee joint mobilization ผศ.ชชัฎา ผศ.กานดา อ.ทศพล อ.พิมพพ์ร   
                        305 

    11.00-12.00   1     
Sec1:Clinical application of spinal 
mobilization3(Thoracic) อ.กนกวรรณ       305 

 อ. 25ต.ค. 65 8.00-11.00 3       Sec1:Manual Traction of Cervical spine อ.อรพินท ์ อ.กนกวรรณ อ.กสิมา อ.อรวรรณ 220 

    11.00-12.00   1     
Sec1:Clinical application of spinal 
mobilization1(Lumbar) อ.อรวรรณ       

220 

    9.00-10.00         Sec2:Clinical application of LE mobilization3-ankle ผศ.ผกาภรณ์       305 
    10.00-11.00         Sec2:Clinical application of LE mobilization2-knee ผศ.ชชัฎา       305 

14 ศ.28 ต.ค.65 13.00-16.00         Sec2:Mobilize Thoracic spine อ.กนกวรรณ อ.อรวรรณ อ.พิมพพ์ร อ.วาสนา 220 
    13.00-14.00   1     Sec1:Clinical application of LE mobilization3-ankle ผศ.ผกาภรณ์       305 
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    14.00-15.00   1     Sec1:Clinical application of LE mobilization2-Knee ผศ.ชชัฎา       305 

15 อ.1พย. 65 8.00-9.00         

Sec2: Clinical application of spinal 
mobilization3(Thoracic) อ.กนกวรรณ       220 

    9.00-10.00         

Sec2:Clinical application of spinal mobilization2-
cervical อ.วาสนา       305 

              Sec 1: Active learning           
16 อ.8พย. 65 8.00-12.00     4   Sec2: Case Study(Knee  Ankle )(17.5%) ผศ.ชชัฎา ผศ.ผกาภรณ์     220 
              Sec1: Case Study( Lumbar Cervical)(17.5%) อ.อรวรรณ อ.วาสนา     305 

17 อ.15 พย.65 8.00-12.00     4   Sec1: Case Study(Knee  Ankle ) ผศ.ชชัฎา ผศ.ผกาภรณ์     305 
              Sec2: Case Study( Lumbar Cervical) อ.อรวรรณ อ.วาสนา     220 
  อ.22พย 65 8.00-12.00         ส ารองซ่อม         220 
                         
      34 12 12 0 58           

    รวม 58       หลงัการเรียนและการสัมมนาจะมีการ formative feedback แก่นิสิตทุกคร้ัง         
 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบดั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ตามที่ปรากฎในหมวด 4 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู ้: 

กจิกรรมที่ 1: การสอบภาคปฏบิัติ     70% 

  กจิกรรมที่ 2: สัมมนา       30% 

   รวม       100% 

              
                                                           รวม    100% 
 

เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์ 

1. นิสติต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และต้องได้เกรด C 

เป็นอย่างน้อย ตามเกณฑส์ภากายภาพบ าบัด 

2. เกณฑร์ะดับขั้นคะแนน ให้ผู้ประสานใส่คะแนนให้ตรงตามเกณฑ ์A B C ที่หลักสตูรก าหนด 

 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45.0-49.9 D 

0-44.9 E 
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 หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

ต าราและเอกสารหลกั 

1. Colby L.A., Kisner C. Therapeutic Exercise. Philadelphia: FA. Davis Company. 1985. 

2. Grieve G.P. Mobilization of the spine. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1984. 

3. Maitland G.D. Peripheral Manipulation. 3rd ed. Butterworth Heinemann. 1991 

4. Maitland G.D. Maitland’s Vertebral Manipulation. 6th ed. Butterworth. 2001. 

5. Mulligan concept. Manual Therapy. Brian R Mulligan 6th ed 2010 

6. Flynn T.W. The Thoracic spine and rib cage. Musculoskeletal evaluation and treatment. U.S.A. 

Butterworth.1996 

7. Basmajian J.V. Rational Manual Therapies. U.S.A. William & Wilkins. 1993. 

8. Edwards B.C. Manual of Combined movements. Singapore. Churchill Livingstone.1992. 

9. Lewit K. Manipulative Therapy in Rehabilitation of the locomotive system. 2nd edition. 

Great  Britain. Butterworth. 1991. 

10. Michelle H. Cameron.  Physical Agents in Rehabilitation. From research to Practice.3 

edition. Saunders Elsevier.2009. 

11. เอกสารอบรม Back pain management. SuratTananupabpaisal, WiyadaSaksri. 7-8, 21-22 

Feb 2009 Bhumipol hospital RTAF 

12. William E. Prentice. Chapter 12: Spinal traction. Therapeutic modalities for sports medicine      

and athletic training. 5th edition .McGraw-Hill higher education.2003. 

13. Bernadette Hecox, TsegaAndemicaelMehreteab, Joseph Weisberg.  Physical agents: a 

comprehensive text for physical therapists . Chapter 27; Spinal traction (distraction). 

Norwalk, Conn . Appleton & Lange, c1994. p397-416. 

 

 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1.  เอกสารประกอบการสอน  

2.  คู่มือปฏบิัติการ 

 
เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. หนังสือ ต ารา และสื่ออเิลคโทรนิคในห้องสมุดมศว องครักษ์ 

 
2.  เวบ็ไซด์เกี่ยวกบัความรู้ตามเนื้อหาในรายวิชา แนะน าให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือ ทบทวนบทเรียน 

  

 

 
 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=11G51R02Y8640.2767&profile=swu&uri=search=TL@!Physical%20agents%20:%20a%20comprehensive%20text%20for%20physical%20therapists%20/&term=&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=11G51R02Y8640.2767&profile=swu&uri=search=TL@!Physical%20agents%20:%20a%20comprehensive%20text%20for%20physical%20therapists%20/&term=&aspect=basic&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
http://www.casp-uk.net/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- - สงัเกตจากพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ระหว่างการท าสมัมนา และอภปิราย  
- สงัเกตปฏสิมัพนัธ์ การมสีว่นร่วมในการซกัถาม อภปิรายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน  

- ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา 
-        

2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน 

-  การประเมินประสทิธภิาพการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน  

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  -- 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พฤติกรรมของผู้เรียนต่ออาจารย์ และต่อเพื่อนนิสติ ในด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม จากการสงัเกตโดยอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลาการศึกษาในรายวิชา 

-   มีการท าการทวนผลสมัฤทธิ์รายวิชาจากนิสติและอาจารย์ หลังจบการเรียนการสอน 

-   

     

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประมวลข้อคิดเหน็ของผู้เรียน และผู้ร่วมสอน ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนและ 

    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดเพิ่มเติมให้ เพื่อเป็นแนวปฏบิัติ/ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 


