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มคอ.3
รายวิชา กบ 121 หัตถบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 121 หัตถบําบัด
PX 121 Manual Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขากายภาพบําบัด)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ratt@swu.ac.th
อาจารย์ผูป้ ระสานงาน
ผศ. ดร.รัตติยา จินเดหวา
อาจารย์ผูป้ ระสานงาน
อาจารย์ประภาวดี ภิรมย์พล
papawad@swu.ac.th
ภาควิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ฐาปนีย ์ หงส์รัตนาวรกิจ
tapanee@swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อน
saitida@swu.ac.th
ผศ. ดร.สายธิ ดา ลาภอนันตสิ น
อาจารย์ผสู้ อน
pattariy@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภัทริ ยา อินทร์ โท่โล่
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
suwat@swu.ac.th
อาจารย์สุวฒั น์ จิตรดํารงค์
อาจารย์ผสู้ อน
wassana@swu.ac.th
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิ ชย์
อาจารย์ผสู้ อน
nuttakarn@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ ณรงค์
อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล
อาจารย์ผสู้ อน
weeraya@swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อน
อาจา รย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปี ที่ 1
๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. 3

6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องปฏิบัติการ 220,221,122 ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน พ.ศ.2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่ อ ให้ นิ สิต ได้ ฝึ กทัก ษะด้ ว ยมื อ ตามวิธีหัต ถบําบั ด ได้ อ ย่ างถู ก วิ ธี และสามารถเลื อ กและ
ประยุกต์ใช้ วิธหี ัตถบบําบัด ได้ ถูกต้ องตามผลของหัตถบบําบัด ข้ อบ่งชี้และข้ อห้ ามใช้
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา นิสิตสามารถ
1. บอกถึงหลักการ วิธกี าร ข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ ามใช้ และผลของหัตถบําบัดได้ อย่างถูกต้ อง
(2.2, 2.4)
2. ปฏิบัติทกั ษะด้ วยมือ ตามวิธีหัตถบําบัด ได้ แก่ การนวดสากล การนวดไทย การนวด
จีน การนวดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้ อย่างถูกวิธี (2.2, 2.4)
3. คิดวิเคราะห์ เลือก และประยุกต์วิธกี ารหัตบําบัด ในทางคลินิกกายภาพบําบัด ได้
อย่างถูกต้ อง (3.3)
4. คิดวิเคราะห์และประยุกต์วิธีการนวดเพื่อออกแบบครื่องมือใช้ ในหัตถบําบัดได้
(3.3)
5. ปฏิบัติและบอกประโยชน์ของ aromatherapy ร่วมกับการนวดเพื่อสุขภาพได้
(2.2, 2.4)
6. แสดงคุณลักษณะนิสิตที่มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด (1.4, 1.5)
7. เข้ าใจกิจกรรมด้ านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพื่อให้
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลการประเมินรายวิชาปี ที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ฝึ กปฏิบัติทกั ษะการรักษาด้ วยมือ ตามหลักการและวิธกี ารหัตถบําบัด ได้ แก่ การนวดสากล การ
นวดไทย การนวดจีน การนวดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และการนวดเพื่อสุขภาพร่วมกับ aromatherapy รวมถึง
การประยุกต์ใช้ การนวดในการรักษาทางกายภาพบําบัด และการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเพื่อให้ ได้ ผลตาม
หลักการหัตถบําบัด

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
0

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

ปฏิบัติ 39 ชม./
ตามความต้ องการของ
สัมมนา 6 ชม./ภาค
นิสติ เฉพาะราย
การศึกษา

0

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

5.
ทักษะ
การ
วิเคราะห์
4.
เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข
6. ทักษะการ
3. ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
การ
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
ปฏิบัติ
ปั ญญา
และ
สื่อสาร
ทางวิชาชีพ
ความ
และการ
รับผิดชอบ
ใช้
เทคโนโล
ยี
สารสนเ
ทศ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
    

   









     

4..จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
ส่งเสริ มให้ นิสิตสามารถพั ฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้
อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติงานและดํา เนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสังคม
ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1 มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ
วิชาชี พ ตลอดจนสิทธิมนุ ษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ู บริโภค สิทธิผ้ ู ป่วย
ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญ
ต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2 มี ค่านิ ยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ ว และ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง)
3 เคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ (ความรั บผิดชอบ
รอง)
4 มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6 (ไม่ประเมิน)
7 (ไม่ประเมิน)
8 (ไม่ประเมิน)
1.2 วิธกี ารสอน
1 สอดแทรกเนื้ อหาด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ
ทั้งในชั่วโมงทฤษฎี และปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
2 ส่ งเสริ ม และจั ด กิ จ กรรมให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ านจิ ต สํานึ ก สาธารณะ
โดยตระหนั กถึ งหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองที่ มี ต่ อ วิ ช าชี พ
ต่ อ องค์ ก ร ชุ ม ชนและสังคมโดยรวม ในรู ป แบบมอบหมายงาน/
กิจกรรมกลุ่ม และทําข้ อตกลงก่อนการเรียน
3 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น
ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ และการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารการประเมินผล
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1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงาน
และที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร บันทึกการเข้ าชั้นเรียนและส่ง
งานตรงเวลา
2 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ มีการอ้ างอิงอย่างถูกต้ องและเหมาะสมในรายงาน
3 ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติพ้ ืนฐานทางวิชาชีพ
4. การประเมินตนเองของผู้เรียนและจากผู้ร่วมชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิสิตกายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็ นพื้ นฐานของชีวิตและ
ศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ และความรู้ ในศาสตร์ อ่ ื น ๆที่
เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ สามารถบู รณาการความรู้เพื่ อใช้ ในการดู แลสุขภาพ ที่นําไปสู่
สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต (ความรับผิดชอบรอง)
2. มี ความรู ใ้ นศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิ ชาชี พกายภาพบําบัดอย่ างเป็ น
ระบบ
3. มีความรูใ้ นศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและ
เน้นธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ป็ น
ปัจจุบนั (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. (ไม่ประเมิน)
6. (ไม่ประเมิน)
7. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธกี ารสอน
1 บรรยายเข้ าสู่บทเรียน เน้ นการฝึ กปฏิบัติโดยการาธิต ปฏิบัติตามและ
มีการสาธิตย้ อนกลับตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาในแต่ละหัวข้ อ
2 จั ด ให้ มี ก ารสั มมนา หั วข้ อ ปั ญ หา กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ สะท้ อ นถึ งการมี
ความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพอย่างมีระบบ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3 มอบหมายงานรายกลุ่ ม เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า ความรู้ แ ละ
ประยุกต์ความรุ้ในวิชาชีพ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1 สอบภาคปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการซักถามความรู้พ้ ืนฐานของวิชาชีพ
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สังเกตการปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ
3 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม ธรรมเนียมปฎิบัติ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4 การประเมินตนเองของผู้เรียนและประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะ
ทางปั ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ค วามเป็ นนั ก วิ ชาชี พ ดั งนั้ น การจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐาน
ในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้
ในการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1 สามารถเรี ยนรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่ มขึ้น
(ความรับผิดชอบรอง)
2 (ไม่ประเมิน)
3 สามารถคิดวิเคราะห์อ ย่างเป็ นระบบ โดยใช้ อ งค์ความรู้ ทางวิชาชี พ
และความรู้ อ่ ื น ที่เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ท่ี ป ลอดภั ย และ มี
คุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.2 วิธกี ารสอน
1 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เจต ค ติ ที่ ดี ใ น การค้ น ค ว้ าศึ กษ าด้ วยตน เอ ง
อย่างต่อเนื่อง
2 การจั ดสัมมนา กรณี ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก โดยมุ่ งเน้ น ให้ นิ สิตได้ เรี ยนรู้
ค้ นคว้ าวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและมีแหล่งข้ อมูลอ้ างอิงเชิงประจักษ์
ให้ นิสิตวางแผนการเลือกวิธีทางหัตถบําบัดที่เหมาะสม และรายงาน
ในชั้นเรียน และมีการสะท้ อนความคิด ในชั้นเรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1 ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ า
ศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2 ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ
การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจากการสัมมนา
๖
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4 การประเมินตนเองของผู้เรียนและผู้ร่วมชั้นเรียน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิ ต ต้ องมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ กับ ทุ ก ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อ งเพื่ อ ให้ สามารถทํางานร่ วมกัน ได้ ต้ อ งมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง ในศาสตร์ของ
วิชาชีพและศาสตร์อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม (ความรับผิดชอบรอง)
3. (ไม่ประเมิน)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง (ความ
รับผิดชอบรอง)
4.2 วิ ธี ก ารสอน
1 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กับ ผู้ ร่วมงาน ใน
รูปแบบ กิจกรรมกลุ่มเพื่ อผลั กดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นและผู้ ส อน อั น จะนํ า ไปสู่ การฝึ กที่ จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของ
ภาวะผู้ นํ า และผู้ ตามทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในหลากหลาย
สถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรม
โดยอาจารย์ และผู้ร่วมงาน
2 ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
3 การประเมินตนเองของผู้เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗
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5.1 ผลการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล นํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด
การเขี ยน สามารถเลื อ กใช้ รู ป แบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสํา หรั บ กลุ่ ม
บุ คคลที่แตกต่ างกันได้ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะ การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1 (ไม่ประเมิน)
2 สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3 สามารถสื่ อ สารได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในการพู ด การเขี ย น
และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1 มอบหมายงาน รายงาน กรณี ศึ กษา รวมถึ งการนําเสนอผลงานใน
รายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้ ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1 ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน
กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
2. การประเมินตนเองของผู้เรียน
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิต มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ น
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ กายภาพบําบั ดที่สามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้ รับ บริ ก ารได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด ใน
การตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
๘
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แก่ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก าร ต าม ข้ อกํ า ห น ดสภ ากายภ าพ บํ า บั ด หั วข้ อ
ความสามารถขั้ น พื้ นฐานของนั ก กายภาพบํ า บั ด พ.ศ. ๒๕๕๓
(ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่าง
เป็ น องค์ ร วมโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (evidence-based) ในการปฏิ บั ติ ง าน
(ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (ความรับ ผิ ด ชอบรอง)
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษย์
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง วิ ช า ชี พ ก า ย ภ า พ บํ า บั ด แ ล ะ สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย
(ความรับผิดชอบรอง)
5. (ไม่ประเมิน)
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการพั ฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
ในรู ป แบบกิจกรรมบู รณาการบริ ก ารวิ ชาการเพื่ อ ให้ นิ สิตใช้ ความรู้
ความเข้ าใจ ในการปฏิบัตทิ กั ษะทางวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้
ด้ านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสาน
ความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพื่ อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หา ร่ วมกับ การใช้ เหตุผลทางคลิ นิ กและ
การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพใน
ศั ก ดิ์ ศ รี ความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด
ในช่วงการฝึ กปฏิบัติ
6.3 วิธกี ารประเมิน
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1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึ กปฏิบัติ และ
ทํากิจกรรมบูรณาการ
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
และการอ้ างอิงหลั กฐานเชิงประจั กษ์ ในกรณี ศึ กษาและขณะสอบ
ปฏิบตั ิ
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน

๑๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
วิชา กบ 121 ชื่อวิชาหัตถบําบัด หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 1 ( 0 - 3 - 0 )
สื่อการสอน

ศ 15 ม.ค..59

1
13.3014.30

1

2
14.3016.30
ศ22 ม.ค..59

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่ทําการเรียน

บรรยาย

ครั้งที่

ผูส้ อน
หัวข้อ

Pre lab: Human body
system, Fundamental
components,
indication,containdication
for massage and effects
of massage, theraputic
massage
International Massage
tecniques

2

Arm and leg massage

1

Clinical application of
massage

1

Back massage

13.3015.30

2

15.3016.30

ศ 29 ม.ค..59
3

13.3014.30
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อาจารย์
อาจารย์
พิเศษ
ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม
หลัก
สอน สอน สอน สอน
รัตติยา

สถานที่
/
ห้องเรีย
น

220, powerpoint
221 เอกสาร
ประกอบการ
สอน

รัตติยา ประภา ภัทริ สุวัฒน์ ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
ยา
กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
รัตติยา ประภา ภัทริ สุวัฒน์ ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
ยา
กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
รัตติยา ประภา ภัทริ สุวัฒน์ ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
ยา
กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบตั ิ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
อาสาสมัคร
กรณีศกึ ษา
ภัทริ ประภา วาสนา รัตติยา ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
ยา วดี
กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน

หน้า 11

มคอ. 3
1

Abdominal massage

1

Neck massage

1

Face massage .

2

Clinical application of
massage

3

Connective tissue
massage

1

Pre lab : Treaditional
Thai Massage

2

Treaditional Thai
Massage

3

Treaditional Thai
Massage

3

Treaditional Thai
Massage & foot massage

14.3015.30

15.3016.30
ศ 5 ก.พ..59
13.3014.30

4

14.3016.30

ศ 12 ก.พ..59
13.3016.30

5
ศ 19 ก.พ..59

13.3014.30

6

14.3016.30
ศ 26 ก.พ..59
13.3016.30

7
ศ 4 มึ.ค.59
8

13.3016.30
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ภัทริ ประภา วาสนา รัตติยา ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
ยา วดี
กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
รัตติยา ภัทริยา วาสนา ประภา ณัฐ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี กาญจน์ 221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
สาย ประภา ภัทริ รัตติยา สุวัฒน์ 220, ถ่ายภาพสาธิต
ธิดา วดี
ยา
221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
รัตติยา ประภา ภัทริ สาย สุวัฒน์ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
ยา ธิดา
221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
อาสาสมัคร
กรณีศกึ ษา
รัตติยา ประภา กสิมา ณัฐ สุวัฒน์ 220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
กาญจน
221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
122 pqwe point
ถ่ายภาพสาธิต
การฝึ กปฏิบัติ
รัตติยา
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
รัตติยา ประภา ภัทริ สุวัฒน์ วีรยา 122 ถ่ายภาพสาธิต
วดี
ยา
การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
ประภา
สุวัฒน์ วีรยา 122 ถ่ายภาพสาธิต
วดี
การฝึ กปฏิบัติ
ภัทริ
รัตติยา
ขึ้นจอใหญ่
ยา
เอกสารการ
สอน
ประภา
สุวัฒน์ วีรยา 122 ถ่ายภาพสาธิต
วดี
การฝึ กปฏิบัติ
ภัทริ
รัตติยา
ขึ้นจอใหญ่
ยา
เอกสารการ
สอน
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3

Chinese massage

220, เถ่ายภาพ
221 สาธิตการฝึ ก
ปฏิบัติข้ นึ จอ
รัตติยา
ภัทริยา วีรยา
ใหญ่
เอกสารการ
สอน
Chinese massage
ประภา
220, ถ่ายภาพสาธิต
วดี
221 การฝึ กปฏิบัติ
รัตติยา
สุวัฒน์ ภัทริยา วีรยา
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
Pre lab : Massage for ฐาปนีย์
220, ถ่ายภาพสาธิต
health & aroma massage
221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
Massage for health & ฐาปนีย์ รัตติยา ประภา สุวัฒน์ ภัทริยา
220, ถ่ายภาพสาธิต
aroma massage
วดี
221 การฝึ กปฏิบัติ
ขึ้นจอใหญ่
เอกสารการ
สอน
seminar: Applied massage
220, power point
to clinical treatement &
221 เอกสารการ
รั
ต
ติ
ย
า
สุ
ว
ฒ
ั
น์
design massage tool base
สอน
on massage techniques

13.3016.30

9

ศ 25 มึ.ค.59

3
13.3016.30

10
ศ 1 เม.ย.59

1
13.3014.30

11

2
14.3016.30
ศ 8 เม.ย.59

3
13.3016.30

12
ศ 22 เม.ย.59
13

3

13.3016.30

ศ 29 เม.ย.59

3
13.3016.30

14
ศ 6 พ.ค.59
15

13.3016.30

ศ 13 พ.ค.59

16

3
13. 00-16.
00

0

39

6

0

seminar: Applied massage
to clinical treatement &
design massage tool base
on massage techniques
Overview practices: Thai
& connective tissue
massage,International
massage และประเมินใน
ชั้นเรียน
3 Lab examination: Thai &
connective tissue
massage,International
massage
Case study: กิจกรรม
เสริมสร้ างประสบการณ์
วิชาชีพนิสติ ด้ านทักษะ
ปฏิบัติการนวดบูรณาการ
งานด้ านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมการนวด
ไทย อ่อนถ่อมตนกับการ
เรียนการสอน
3
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ประภา สุวัฒน์
วดี

รัตติยา สุวัฒน์
รัตติยา ประภา ภัทริ สาย
วดี
ยา ธิดา

220 power point
เอกสารการ
สอน
สุวัฒน์ 220,
221

รัตติยา ประภา ภัทริ ณัฐ สุวัฒน์ 220,
วดี
ยา กาญจน์
221
รัตติยา ประภา ภัทริ ณัฐ สุวัฒน์ คณะ แบบประเมิน
วดี
ยา กาญจน์
ต่างๆใน ผลสําเร็จการ
มหาวิทย บูรณการ
าลัย

หน้า 13
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้

1, 2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
- สังเกตุพฤติกรรมการมีส่วนร่วม - ตลอดภาค
1.4, 1.5 (1.1, 1.2, 1.3) แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต การศึกษา
- พฤติกรรมการตรงต่อเวลา เข้ า - สัปดาห์ท่ี
เรียน ความรับผิดชอบในหน้ าที่ 14, 15
ในงานสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
- พฤติกรรมการแนะนําตัว บอก
วัตถุประสงค์ก่อนการปฏิบัติ

สัดส่วน
การ
ประเมิน
5%

- การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน

2, 3

2, 3

ความรู้
2.2, 2.4, (2.1, 2.3,
6.1,6.2, 6.3,6.4)
ทักษะทางปัญญา
2.2, 2.4,
3.3, (3.1, 4.2, 4.4, 5.2,
5.3, 6.1,6.2, 6.3,6.4)

2, 3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(4.2, 4.4)

2, 3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3, (3.1, 4.2, 4.4, 5.2,
5.3, 6.1,6.2, 6.3,6.4)

- ประเมินการปฏิบัติ
- สังเกตพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรม

- สัปดาห์ท่ี
14, 15, 16

80 %

- ประเมินการปฏิบัติ
- ประเมินสัมมนาการประยุกต์
การนวดทางคลินิก การออกแบบ
อุปกรณ์นวด
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น สัมมนา
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น สัมมนา และ
การทํากิจกรรม
-ประเมินสัมมนาการประยุกต์
การนวดทางคลินิก การออกแบบ
อุปกรณ์นวด
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
-ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น สัมมนาและ
การทํากิจกรรม

- สัปดาห์ท่ี
12, 13, 14
- สัปดาห์ท่ี
15, 16

5%
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5%

สัปดาห์ท่ี 12,
13, 16

0%

สัปดาห์ท่ี 12,
13

5%

หน้า 14
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

การปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
กิจกรรม 1; ปฏิบตั ิ , 2; สัมมนา, 3; กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
รายละเอียดการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. การสอบปฏิบัติ
การนวดแขนหรือขา
20%
การนวดคอบ่า หรือหลัง
20%
การนวดหน้ า
15%
การนวดไทย
15%
การนวดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
20%
(ทุกหัวข้ อของการสอบปฏิบัติ จะมีการประเมิน ดังนี้
ทักษะ 1.1, 1.5
5%
ทักษะ 2.2, 2.4
80 %
ทักษะ 3.3
5 %)
2. การสัมมนาการประยุกต์ใช้ ทางคลินิกและการใช้ เครื่องมือ
(ทักษะ 2.2, 2.4
5%
ทักษะ 3.3
5%)

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน
-

สัดส่วน
การ
ประเมิน
-

90%

10%

ตัดเกรดจากคะแนนรวมทั้งหมด เกณฑ์ B
มากกว่าหรือเท่า 80%
เกรด A
75-79.9
B+
70-74.9
B
65-69.9
C+
60-64 .9
C
55-59.9
D+
50-54.9
D
< 50
E
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : เกณฑ์ B
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60
จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 15

มคอ. 3

1. ตําราและเอกสารหลัก
1. รัตติยา จินเดหวา. การนวด. โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบําบัด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2539
2. Ostrom KW. Massage and the original Swedish movement.. University of

Virginia Library, Boulder, Colo., NetLibrary, 1997.
3. Hollis M. Reider B. Massage for therapists. Oxford, Blackwell Science, 1998.
4. Salvo SG. Massage therapy: principles and practice. Saunders Elsevier, 2007
มีเพิม่

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ

1. SWU course web (A-tutor): PX 121

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
- http://www.massageenvy.com/types-of-massage/swedish.aspx
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://www.nhso.go.th/downloadfile/fund/CPG%20นวดไทย.pdf
- http://www.youtube.com/watch?v=5N-Zg-52vgU
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ให้ นิสติ ประเมินผู้สอน โดยแบบประเมิน
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
-โสตทัศนูปกรณ์ไม่พร้ อม ทําให้ มองไม่ชัด
- ตารางสอนรวม ทับตารางสอบ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลการสอบ สังเกตการณ์ การเรียนและการเข้ าร่วมแสดงความคิดเห็นของนิสติ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การนําผลการประเมิน ผู้ สอน ประเมินตนเองและประเมิน รายวิชามาพิ จารณา และหา
แนวทางในการปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน

การดําเนินการปรับปรุง
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รายวิชา

สาขาวิชา/คณะ

โสตทัศนูปกรณ์ไม่พร้ อม ทําให้

จัดเตรียมกล้ องวิดีโอเพื่อ

มองไม่ชัด

ถ่ายภาพเคลื่อนไหวขึ้นจอภาพ

ความพร้ อมของอุปกรณ์ส่อื โสต

ทุกครั้ง
ตารางสอนซ้ อนทับตารางสอบ

จัดตารางสอบวิชาเฉพาะ ไม่ให้

-ไม่มี-

ตรงกับช่วงเวลาของเวตารางสอบ
ของวิชาศึกษาทั่วไป

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนน จากการสุ่มตรวจ รายงาน/ข้ อสอบ ของนิสติ
- ทวนสอบแบบประเมินการสัมมนา การปฏิบัติว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ทวนสอบการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/รายงาน และการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การตัดเกรด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง และการประเมินโดยนิสติ มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้
ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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