มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 616 การรักษาด้ วยมือและการเคลือ่ นไหว
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กภ 616 วิชา การรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว
PTX 616 Manual and Movement Therapy
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อ.ดร.กสิ มา
เอกธุ วะปราณี
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
ผศ.ดร.นิ ตยา
วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู้ อน
อ.ดร.ชัชฎา
ชินกุลประเสริ ฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร.ภัทริ ยา อินทร์ โท่โล่
pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
20 มิถุนายน 2561
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1. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิต
1. อธิ บายหลักการการรักษาด้วยมื อและการเคลื่ อนไหวที่ มีการพัฒนาขึ้ นใหม่ และเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล (2.2)
2. วิเคราะห์ปัญหาและอธิ บายแนวทางการแก้ไขที่ตอ้ งใช้หลักการการรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว
ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (3.2)
3. ปฏิ บตั ิเทคนิ คเฉพาะ และพัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือและการเคลื่ อนไหวที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่
และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5)
4. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ประยุกต์ใช้การรักษาด้วยมือและติดตามความก้าวหน้า
ทางด้านการวิจยั ได้ (3.2,4.1,4.2,5.2,5.3,5.5)
5. แสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมในบริ บททางวิชาการ โดยใช้พ้ืนฐาน
ของจรรยาบรรณวิช าชี พ จริ ยธรรมการวิจยั สิ ทธิ ผูป้ ่ วย อย่า งมี เหตุ ผล มี ก ารสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ นใช้ดุล ยพินิจ
ทางด้าน จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ปัญหาทั้งในที่ทาํ งานและชุมชนให้สอดคล้องกับบริ บททาง
สังคม (1.1)

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ปรับปรุ งตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผา่ นมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

การศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือ การเคลื่อนไหว เทคนิคเฉพาะ ความก้าวหน้าด้านการ
วิจยั รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา

2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติการ / สั มมนา

ศึกษาด้ วยตนเองนอก
ชั้ นเรียน

15 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย

60 ชม./ภาคการศึกษา

60 ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
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อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ตอ้ งการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์

4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
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4. ความ
สัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3





















1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้





5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่พฒั นา
ส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
เพื่อ ให้ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ง านและดํา เนิ น ชี วิต ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ในสัง คมได้อ ย่า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่ วนรวม โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ที่พฒั นาดังต่อไปนี้
1. ริเริ่มหรื อชี้ให้ เห็นข้ อทีค่ วรปรับปรุ งและพัฒนาทางจริ ยธรรมด้ วยดุลยพินิจทางคุณธรรม (ความ
รับผิดชอบหลัก)
2. สามารถประมวลปั ญหา และ จัดการปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนรวมทั้งปั ญหา เชิง
วิชาการหรื อวิชาชีพโดยคํานึ งถึง ความรู ้สึก ของผูอ้ ื่น (ความรับผิดชอบรอง)
3. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง
(ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
2. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมในหลักสู ตรให้มี ก ารวิเ คราะห์ ป ระเด็ นปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ
และการปฏิ บ ตั ิ ง านในวิชาชีพ
3. ส่ ง เสริ ม การมี ค วามรั บ ผิดชอบต่อการกระทํา ของตนเอง การมี ระเบี ย บวินัย ระหว่า งการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสู ตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบตั ิ
2 ความรู้
2.1 ความรู ้ที่พฒั นา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ในศาสตร์ และทักษะการรักษาด้วยมือและการ
เคลื่ อนไหว ที่ เป็ นเทคนิ ค เฉพาะที่ มี ก ารพัฒ นาขึ้ น ใหม่ และเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากลของวิช าชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ แนวคิดกระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
บูรณาการความรู ้ เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาํ ไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านความรู ้ ดังนี้
1. สร้างองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพหรื อ
ต่อสังคม (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิบัติทเี่ ปลีย่ นแปลงในวิชาชี พ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติและให้ คําแนะนําแก่ ผู้อนื่ ได้ อย่ างเหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก)
3. มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั การออกแบบ การวิจยั และการบริ หารจัดการการวิจยั อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
2.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้มีการใช้หวั ข้อปั ญหา
กรณี ศึกษา สถานการณ์จริ ง
2. ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิ ปราย การ
ค้นคว้า การวิเคราะห์
3. การฝึ กปฏิบตั ิ โดยจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนและปฏิบตั ิกบั กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. ประเมิ นผลจากการแสดงความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ในการสั มมนา
การอภิปรายหรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่พฒั นา
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นิสิตได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปั ญหาด้วยการ วิจยั ขั้นสู งเพื่อสร้ างองค์
ความรู ้ใหม่ (ความรับผิดชอบรอง)
2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่ างๆท้ั งจากในสาขาวิชาชี พและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชี พอย่ างมีนัยสํ าคัญ (ความรับผิดชอบหลัก)
3. สามารถปรับปรุ งหรื อสร้างแนวปฏิ บตั ิในวิชาชี พใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สถานการณ์ และบริ บท
ทาง สขุภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
3.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
2. สัมมนากรณี ศึกษาโดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์โดย
บูรณาการความรู ้ใน สาขากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ
3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรี ยนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์งานวิจยั หรื อโครงการวิจยั เพื่อขยายองค์
ความรู ้ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิ หรื อนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบําบัดหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ
อภิปรายหรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พฒั นา
นิ สิตได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถทํางาน
ร่ วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และเรี ยนรู ้ ที่จะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผู้นําทีด่ ีทางวิชาการและวิชาชี พ (ความรับผิดชอบหลัก)
2. สร้ างปฏิสัมพันธ์ ในกิจกรรมกลุ่มอย่ างสร้ างสรรค์ (ความรับผิดชอบหลัก)
3. ร่ วมรั บผิดชอบ บริ หารจัดการเวลาในการดําเนิ นงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ ผลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธีการสอน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม
ทางวิชาการและวิชาชี พในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็ นของตนและ
พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพื่อให้เสนอ
แนวทางการวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิช าการหรื อวิชาชี พ โดยผลัก ดันให้เกิ ดการ
อภิปราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน อันจะไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
2. สื่ อสารได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและสามารถประเมินความสํ าเร็จของการสื่ อสารต่ อกลุ่มบุคคลต่ างๆ
(ความรับผิดชอบหลัก)
3. นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรู ปแบบทีเ่ ป็ นทางการหรือไม่ เป็ นทางการได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพด้ วย
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่ อกลุ่มบุคคลต่ างๆ (ความรับผิดชอบหลัก)
5. มีทกั ษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่ องมือทาง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชี พ (ความ
รับผิดชอบหลัก)
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณี ศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยให้นิสิตได้ใช้ทกั ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เครื่ องมือวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณี ศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วัน/เดือน/ป

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน

หัวขอ

อาจารย
ผูสอน
หลัก

อาจารย
ผูสอน
รวม

สื่อที่ใช

หอง

9.0012.00

3

Practice: Advanced neural
mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

Powerpoint เอกสารประกอบการสอน

601

2

13.0016.00

3

Practice:Advanced neural
mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

3

8.3011.30

3

Practice:Advanced neural
mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

Seminar:Advanced neural
mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

Lecture:: Advanced neural
mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

case study

601

Lab Exam:: Advanced
neural mobilization

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

1
อ 15 มค 62

อ 22 มค 62
4

12.3016.30

5

8.3012.30

Lab
exam

อ 29 มค 62

4
3

13.3014.30
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อ.ดร.กสิ
มา
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lec
exam
6
7
8

อ 12 กพ 62
อ 12 กพ
62
อ 26 กพ
62

9
อ 5 มีค 62

8.309.30
9.0012.00
13.0016.00
8.3012.30
9.0012.00

1
3

Lecture exam: Advanced
neural mobilization

อ.ดร.กสิ
มา

601

โครงการบก.หารายได
3

โครงการบก.หารายได

4

โครงการบก.หารายได

3

Lecture: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

Powerpoint เอกสารประกอบการสอน

601

10

13.3016.30

3

Practice: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

11

9.0012.00

3

Practice: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

13.0016.00

3

Practice: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

ผูปวยจําลอง

601

เปเปอรงานวิจัย

601

อ 12 มีค 62
12
13
14

อ 19 มีค 62

8.3012.30

4

Seminar: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

อ.ดร.
ชัชฎา

12.3013.00

0.5

feedback

ผศ.ดร.
นิตยา

อ.ดร.
ชัชฎา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 8

มคอ. 3

lab
exam

13.3014.30

15

8.3010.30

16

10.3012.30

อ 26 มีค 62

1

Lab exam: Movement
impairment of UE

ผศ.ดร.
นิตยา

601

Lecture: Movement
impairment (Hip)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

2

Practice: Movement
impairment (Hip)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

2

Practice: Movement
impairment (Hip)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

2

17

13.3015.30

SDL

15.3016.30

SDL: Movement
impairment (Hip)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

18

8.309.30

Lecture: Movement
impairment (Knee)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

19

9.3012.30

3

Practice: Movement
impairment (Knee)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

2

Practice: Movement
impairment (Knee)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

SDL: Movement
impairment (Knee)

อ.ดร.
ชัชฎา

ผูปวยจําลอง

601

อ 2 เมย 62

20

13.3015.30

SDL

15.3016.30

1
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lec
exam
21

พ 3 เมย 62

อ 9 เมย 62

22
lec
exam
23

ศ 12 เมษ
62

9.0010.00

1

8.3012.30

4

12.3013.00
8.3012.30
9.3012.30

0.5
1
3

13.3016.30

24

26
lab
exam

อ 23 เมย
62
ศ 26 เมย
62

อ.ดร.กสิ
มา

Seminar: Movement
impairment of LE

อ.ดร.
ชัชฎา

ผศ.
นิตยา

feedback

อ.ดร.
ชัชฎา

ผศ.
นิตยา

Lecture exam: Movement
impairment of LE
Lecture: MeKenzie exercise

3

อ 16 เมย
62
25

Lecture exam: Movement
impairment of UE

Practice: MeKenzie exercise

อ.ดร.กสิ
มา
ผศ.ดร.
ภัทริยา

601
วิเคราะหการเคลื่อนไหวตามหลักการ
MSI

601
601
601

Powerpoint เอกสารประกอบการสอน

601

ผศ.ดร.
ภัทริยา

ผูปวยจําลอง

601

สงกรานต
9.3012.30

3

Practice: MeKenzie exercise
(ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.
ภัทริยา

ผูปวยจริง

องครักษ

13.3016.30

3

Practice: MeKenzie exercise
(ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.
ภัทริยา

ผูปวยจริง

องครักษ

9.0010.00

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Lab exam: Movement
1 impairment of LE
หน้ า 10

อ.ดร.
ชัชฎา

601

มคอ. 3

27
Lab
exam
lec
exam

อ 30 เมย
62

พ 1 พค 62
รวมชั่วโมง

8.3012.30

4

13.3014.30

1

8.309.30

1
15

43

17

4

Seminar: MeKenzie
exercise (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.
ภัทริยา

Lab: exam MeKenzie
exercise

ผศ.ดร.
ภัทริยา

601

Lecture exam: MeKenzie
exercise

อ.ดร.กสิ
มา

601

เปรียบเทียบการรักษาดวยวิธี
MeKenzie exercise กับวิธีตางๆ

4

คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ อย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละครั้งและในการสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่

1, 2
และ 3

1, 2
และ 3

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมิน*

คุณธรรมจริ ยธรรม
1.1, 1.2, 1.3

- พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
- พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบตั ิ
- การตอบคําถามและการแสดงออกที่
เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมในการสัมมนาและ
การฝึ กปฏิบตั ิ

ตลอดการ
จัดการเรี ยน
การสอน

10%

12 ก.พ. 62
19 มี.ค. 62
12 เม.ษ. 62
1 พ.ค. 62
และตลอดการ
จัดการเรี ยน
การสอน

35%

ความรู ้
2.1, 2.2, 2.3

- การสอบทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
สัมมนา
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน

12 ก.พ. 62

1,2และ
3

ทักษะทางปั ญญา
3.1, 3.2, 3.3

- การสอบทฤษฎี
19 มี.ค. 62
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
12 เม.ษ. 62
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ 1 พ.ค. 62
และ
สัมมนา
ตลอดการ
- รายงานรายบุคคล
จัดการเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน

35%

การสอน

ทักษะความสัมพันธ์
- พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบตั ิ
ระหว่างบุคคลและความ
- ประเมินจากการสัมมนา
2 และ3
รับผิดชอบ
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
4.1, 4.2, 4.3
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ - ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานรายบุคคล
5.2, 5.3, 5.5
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ตลอดการ
จัดการเรี ยน
การสอน

10%

22 ม.ค. 62
19 มี.ค. 62
9 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62

10%
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 สอบทฤษฎี
Advanced neural mobilization
McKenzie exercise
Movement impairment (UE)
Movement impairment (LE)
รวม
กิจกรรมที่ 2 สอบปฏิบตั ิ แบ่งเป็ น
Advanced neural mobilization
McKenzie exercise
Movement impairment (UE)
Movement impairment (LE)
รวม
กิจกรรมที่ 3 นําเสนอและสัมมนา แบ่งเป็ น
Advanced neural mobilization
McKenzie exercise
Movement impairment (UE)
Movement impairment (LE)
รวม
รวมทั้งหมด

8%
7%
8%
5%
28%
8.5%
9%
8.5%
10%
36%
8.5%
9%
8.5 %
10%
36%
100%

เกณฑ์ ผ่านการประเมิน
1. นิสิตต้องมาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ต่าํ กว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ
ว่าผ่านการประเมิน
• เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
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+
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50.0-54.9
< 50

D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
- การสื่ อสารและส่ งข้อเสนอแนะของนิสิตผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดย ทีมผูร้ ่ วมสอน หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบตั ิการ ที่นิสิตได้รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ
มคอ.5 ปี ทีผ่ ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ปรับเทคนิคการสอนและการประเมิน ปรับเทคนิคการสอนให้
ให้ หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ หลากหลายและปรับสัดส่วน
หัวข้ อ
การประเมินให้ เหมาะสมกับ
หัวข้ อต่างๆมากขึ้น

ความต้ องการสนับสนุนจากสาขาวิชา

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
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- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุ ประสงค์รายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถทําให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้และวิธีการประเมินผลที่กาํ หนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม อภิปรายและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จากการให้คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุ ดท้ายของนิ สิตแต่ละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นําข้อคิดเห็นของนิ สิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู้ที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยนําไปปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนในรุ่ นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเที ยบเคี ยงกับข้อคิ ดเห็ นของนิ สิต เพื่อพัฒนาเนื้ อหา
สาระให้ท ันสมัย ปรั บ วิธี ก ารเรี ย นการสอน และวิ ธี ก ารประเมิ นผลให้ตรงกับ ผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวัง
- ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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