มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 611 กายภาพบําบัดทางการกีฬา
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 611 วิชา กายภาพบําบัดทางการกีฬา
PTX 611 Sport Physical Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
kanda@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชาและผู้สอน
อ.ดร.ทศพล
เจศรีชัย
tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูช่วยประสานงาน
รายวิชาและผู้สอน
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 ตุลาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อให้ นิสิตมีความเข้ าใจ สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เทคนิคในการประเมิน การรั กษา และ
การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับการดูแลนักกีฬาหรือผู้ท่เี ล่นกีฬาประจําในทุกช่วงวัยได้
เพื่อให้ นิสติ
ELO
TQF (จุดดํา)
1. แสดงออกถึ งการจั ดการเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมใน
1.1
บริบททางวิชาการ โดยใช้ พ้ ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย
สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู อ่ ื น ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางด้ า น
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ ปัญหาทั้งในที่ทาํ งานและชุ มชน
ให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม (A)
2. อธิบายหลั ก การเกี่ยวกับกายภาพบําบัดกีฬา การประเมินและการ
3
2.1, 5.3
จัดการการบาดเจ็บทางการกีฬาทั้งทางกายและจิตใจ การประเมิณศักยภาพ
และการฟื้ นฟูสภาพหลังการบาดเจ็บในนักกีฬาหรือผู้ท่เี ล่นกีฬาประจําในทุก
ช่วงวัยได้ (U)
3. วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอธิ บ ายแนวทางการแก้ ไ ขที่ต้ อ งใช้ ห ลั ก การ
3
2.1,3.4, 5.3
จั ด การการบาดเจ็บ และการฟื้ นฟู ส ภาพหลั ง การบาดเจ็บ ทางการกี ฬาได้
(An,A)
4. พัฒนาทักษะการรั กษาการบาดเจ็บทางการกีฬา การใช้ มือ ผ้ าเทป
3
3.4, 5.3
ทางการกีฬาและการออกกําลังกายที่เป็ นเทคนิคเฉพาะ และเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลได้ อย่างเหมาะสม (A)
5. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ประยุกต์ใช้ การรักษาและ
3
3.4, 4.1,
การออกกํา ลั ง กายเพื่ อ จั ด การการบาดเจ็บ ทางการกี ฬ า และติ ด ตาม
4.4, 5.3
ความก้ าวหน้ าเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติได้ (A)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปรับปรุงปี 2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิดที่ทันสมัย การประยุ กต์ใช้ เทคนิ คกายภาพบําบัดสําหรั บนั กกีฬา หลักการประเมิน
นั กกีฬาในการเตรี ยมพร้ อมสําหรั บการแข่ งขันหลังการบาดเจ็บ ข้ อกําหนดของวิ ชาชี พด้ านกายภาพบําบั ด
ทางการกีฬา กฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบําบัดด้ านการกีฬา การประยุกต์หลักการ
กายภาพบําบัดทางการกีฬาสําหรับผู้สงู อายุ
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ / สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบัติ 24 ชม./ภาค
การศึกษา
สัมมนา 36 ชม./ภาค
การศึกษา

-

บรรยาย
15 ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ)
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปั ญญา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3



2. ความรู ้

1

2

3

1



2

3

4. ความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1





2

3

4


5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
1. ตระหนักรูจ้ ริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั (ความรับผิดชอบหลัก)
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. มีก ารสอดแทรกเนื้ อหาทางด้ า นคุ ณ ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และจริ ยธรรมการวิ จั ยในทุ ก
รายวิชาของหลักสูตร ทั้งในรายวิชาทางทฤษฎี ปฏิบัติการทางคลินิก ตลอดจนการทําวิทยานิพนธ์
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2. มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม และสามารถจัดการกับ
ปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ นื
ทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงาน และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ
3. ประเมินจากกระบวนการในการทําปริญญานิพนธ์ โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
วิจัย
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซึ้ ง โดย
สามารถค้นคว้าและอิงข้อมู ลหลักฐานเชิงประจักษ์ทีท่ นั สมัย และเป็ นระบบ (ความ
รับผิดชอบหลัก)
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยนมีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม โดยการใช้ หัวข้ อ
ปั ญหา กรณีศึกษา การสัมมนา หรื อการวิจัย รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์จริ ง ทั้งการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน แหล่งฝึ กและ/หรือชุมชน
2. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน การ
ฝึ กปฏิบัติร่ ว มกับ การสัมมนา การอภิ ป ราย การค้ น คว้ า การวิ เ คราะห์ ตลอดจนการนํา เสนอ
ประเด็นที่ผ้ ู เ รี ยนสนใจเพื่ อการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ของกลุ่ม ทั้งนี้ ให้ จัด รูปแบบการการเรี ยนรู้ ตาม
ลักษณะธรรมชาติรายวิชาหรือตามเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น ๆ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์
และพั ฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรี ยน เช่ น การสัมมนา การอภิปราย หรื อ
การฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นาํ เสนอ
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
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3. ไม่ประเมิน
4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัย องค์ความรูใ้ นศาสตร์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ นําไปสู่สุขภาพทีด่ ีของประชาชน (ความรับผิดชอบหลัก)
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน ร่ วมกับการสัมมนา โดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ องและมีการแลกเปลี่ยนความรู้
เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
3. การทํา งานที่ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยการค้ น คว้ า หรื อ นํา เสนอผลงานทางวิ ช าการที่เ กี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
5. กําหนดให้ ทุกรายวิ ชามุ่ งเน้ นการใช้ ทักษะกระบวนการคิด วิ เคราะห์ อย่ า งเป็ นระบบและมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อสร้ างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสอบวั ดความสามารถในการคิด วิ เคราะห์และแก้ ไขปั ญหาโดยการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ โครงร่างงานวิจัยและการสอบปริญญานิพนธ์
2. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหา การศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา ผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจาก
การนําเสนอผลงานและประสิทธิภาพของการนําผลงานนั้นไปใช้ เป็ นต้ น
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผูน้ าํ ทีด่ ีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบหลัก)
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. มี ค วามสามารถในการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ อย่ า งเหมาะสม (ความ
รับผิดชอบหลัก)
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผู้ นํา และผู้ ตามทางวิ ช าการและวิ ชาชี พ ในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ า แสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ท่ี มี ก ารมอบหมายงานรายกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ สนอแนวทาง การวางแผน
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้ อนสูง
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3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ
2. ประเมินจากรายงานของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนอผ่านสือ่ ทีเ่ หมาะสม (ความรับผิดชอบ
หลัก)
4. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ในหลั กสูตร ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยนได้ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัด
กรอง วิพากษ์ สรุปและนําข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพมาใช้
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา โดยให้
นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหาและประยุกต์ใช้ เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

1

Lecture: Current concepts in sport physical therapy (Sport physical therapy principles,
Professional regulations and guidelines)
Lecture: Physical therapy management for sport conditions

1

Lecture: Assessing strength, power, and endurance in an athletic population

1

Lecture: Sport specific requirements in national and international tournaments

1
1

2

4

7

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

อ.ดร.ทศพล
อ.ธนกร
ศศะยานันท์

Online:Video
Online:Video

อ.ดร.ทศพล

Lecture: Functional and movement analysis in sports

ผศ.ดร.ชัชฎา

3

Assignment: Functional and movement analysis in sports

ผศ.ดร.ชัชฎา

3

Seminar I: Sport injuries

ผศ.ดร.กานดา

Lecture: Differential diagnosis: acute/repeating and chronic injury in an athletic population

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

2

Assignment: Differential diagnosis: acute/repeating and chronic injury in an athletic population

ผศ.ดร.กานดา

Report

4

Assignment: Problem solving and clinical reasoning in sports: case study

ผศ.ดร.กานดา

Report

Lecture: Evaluation for returning to sport

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

Assignment: Evaluation for returning to sport

ผศ.ดร.กานดา

Report

1

6

ห้อง

Assignment: Assessing strength, power, and endurance in an athletic population

4

3

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

Report/short
answer in
MOODLE
Online:Video
Report/short
answer
Online:Live

1

5

หัวข้อ

1
3
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สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

ห้อง

Seminar II: Sport specific assessment

ผศ.ดร.กานดา

Online:Live

1

Lecture: Muscle imbalance identification and treatment in an athletic population

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

1

Lecture: Muscle Engery Technique

ผศ.ดร.นิตยา

Online:Video

1

Lecture: Stress management and relaxation techniques
Lecture: Soft tissue work: trigger points, massage, myofascial release, flexibility, and
stretching
Assignment: Muscle imbalance identification and treatment in an athletic population

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

ผศ.ดร.ภัทริยา

Online:Video

ผศ.ดร.กานดา

Report

Lecture: Taping techniques

อ.ดร.ทศพล

Online:Video

Assignment: Muscle Engery Technique
Lecture: Therapeutic exercise prescription and functional rehabilitation
Assignment: Stress management and relaxation techniques
Practice: Soft tissue work: trigger points, massage, myofascial release, flexibility, and
stretching

ผศ.ดร.นิตยา
ผศ.ดร. ชัชฎา
ผศ.ดร.กานดา

Report
Online:Video
Report
ห้ อง 601
(ปสม)
ห้ อง 601
(ปสม)
ห้ อง 601
(ปสม)
Online:Video

8

9

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

3

1
10
11
12

4
1
3
1
3
2

13

14

หัวข้อ

3

Practice: Taping techniques

3

Practice: Applied manual techinque and taping techique for myofascial release in sport

ผศ.ดร.ภัทริยา
อ.ดร.ทศพล

1

Lecture: Development of strategies for independent rehabilitation/ training therapy

ผศ.ดร.ภัทริยา/
อ.ดร.ทศพล
ผศ.ดร.กานดา

1

Lecture: Sport physical therapy for elderly athletes

ผศ.ดร.กานดา

Online:Video

Assignment: Development of strategies for independent rehabilitation/ training therapy

ผศ.ดร.กานดา

Report

1
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15

16

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3
หัวข้อ

อาจารย์ผูส้ อนหลัก

2

Practice: Therapeutic exercise prescription and functional rehabilitation

ผศ.ดร.ชัชฎา

3

Practice: Applied Therapeutic exercise and taping techique for sport rehabilitation

ผศ.ดร.ชัชฎา/
อ.ดร.ทศพล

3

Practice: Development of strategies for independent rehabilitation/ training therapy

ผศ.ดร.กานดา

8

Practice: Team/ clinical practice (Self Active Study and Case Report)

ผศ.ดร.กานดา

Seminar III: On field experience sharing

ผศ.ดร.กานดา

17

3

18

Reserved for examination or self study
15

24

36

0

0

รวมชั่วโมง 75 ชม. (ไม่รวมสอบ)

คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ อย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละครั้งและในการสัมมนาทุกครั้ง
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ห้อง
ห้ อง 601
(ปสม)
ห้ อง 601
(ปสม)
ห้ อง 601
(ปสม)
ในพื้นที่ของ
นิสติ
Online:Live
Case report

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
1 และ 3

คุณธรรมจริยธรรม
1.1

- พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบตั ิ
- การตอบคําถามและการแสดงออกที่เกี่ยวข้ อง

กับจริยธรรมในการสัมมนาและการฝึ กปฏิบตั ิ

- ประเมินจาก Assignment
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
1, 2 และ
3

ความรู้
2.1

1, 2 และ
3

ทักษะทางปัญญา
3.4

2 และ 3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1, 4.4

2 และ 3

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนา
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียนทั้งการ
ปฏิบตั แิ ละสัมมนา

- ประเมินจากจาก Assignment
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
-

สัมมนา
การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียนทั้งการ
ปฏิบตั แิ ละสัมมนา
พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบตั ิ
ประเมินจากการสัมมนา
การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา

5.3

ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน*

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

35%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

35%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

1ตลอดการ

จัดการเรียน
การสอน

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
- การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 ประเมินภาคปฏิบตั ิ 6 ครั้ง
- Soft tissue work: trigger points, massage, myofascial release,
flexibility, and stretching
- Taping techniques
- Applied manual techinque and taping techique for myofascial release in sport
- Therapeutic exercise prescription and functional rehabilitation
- Applied Therapeutic exercise and taping techique for sport rehabilitation
- Development of strategies for independent rehabilitation/ training therapy
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10%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
หน้ า 10

มคอ. 3
รวม
30%
กิจกรรมที่ 2 งาน Online Assignment 9 ครั้ง
- Assessing strength, power, and endurance in an athletic population
- Functional and movement analysis in sports
- Differential diagnosis: acute/repeating and chronic injury in an athletic population
- Problem solving and clinical reasoning in sports: case study
- Evaluation for returning to sport
- Muscle imbalance identification and treatment in an athletic population
5%
- Muscle Engery Technique
- Stress management and relaxation techniques
- Development of strategies for independent rehabilitation/ training therapy
รวม
43%
กิจกรรมที่ 3 นําเสนอและสัมมนา แบ่งเป็ น
- Sport injuries
- Sport specific assessment
- On field experience sharing
รวม
27%

5%
5%
5%
3%
5%
5%
5%
5%

7%
8%
12%

100%

รวมทั้งหมด

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
1. นิสติ ต้ องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคปฏิบัติและผลงานแต่ละหัวข้ อต้ องไม่ต่าํ กว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ
ว่าผ่านการประเมิน
- เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
(อยู่ระหว่างเตรียมสอน ขอเพิ่มเติมข้ อมูลภายในเดือน พย 63)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบัติการ ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา

-

-

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําให้ เกิดการ
เรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอ การมีส่วนร่วม อภิปรายและพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากอาจารย์ผ้ ูสอนและจากนิสติ ประเมินตนเอง
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทัน สมั ย ปรั บ วิ ธีก ารเรี ยนการสอน และวิ ธีก ารประเมิ น ผลให้ ตรงกับ ผลการเรี ย นรู้ ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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