มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 222 การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกําลังกาย 1
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ222 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 1
PX222 Movement Therapy and Therapeutic Exercise I
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@g.swu.ac.th
ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ

pakaphu@gmail.com

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสินธ์
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
อ.จินตนา ตันหยง
อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
อ.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ

ratt@g.swu.ac.th
saitida@g.swu.ac.th
wanvisap@g.swu.ac.th
orawany@g.swu.ac.th
weeraya@g.swu.ac.th
tippawano@g.swu.ac.th
jintanat@g.swu.ac.th
tossaphon@g.swu.ac.th
peeraya@g.swu.ac.th
nuttakarn@g.swu.ac.th
yupapornr@g.swu.ac.th
orapink@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
และอาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
และอาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
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ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2560 สําหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
–ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
–ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพือ่ ให้นสิ ิตสามารถ
1. แสดงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์ (1.1, 1.2)
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการออกกําลังกายประเภทต่างๆ ได้
(2.1, 2.2, 2.3)
3. บอกข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ ามใช้ และประโยชน์ของการออกกําลังกายประเภทต่างๆ ได้
(2.2, 2.3)
4. วิเคราะห์การทํางานของกล้ ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้ อต่อในขณะออกกําลังกายได้
(3.1, 3.3)
5. ปฏิบัติวิธเี คลื่อนไหวแบบผู้อ่ืนทําให้ (Passive Movement) ออกกําลังด้ วยตนเอง (Active
Exercise) ทั้งแบบมีแรงช่วย แบบมีแรงต้ าน การยืดกล้ ามเนื้อ การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ความทนทาน โดยใช้ และไม่ใช้ อุปกรณ์ช่วย ได้ อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
มีทกั ษะที่ดี สอดคล้ องกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยในกรณีศึกษา (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
6. คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่ อกําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกวิธีการออกกําลังกายเพื่ อ
การรักษาได้ อย่างเหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วย (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
7. ประยุกต์ความรู้ในการออกกําลังกายเพื่ อการส่งเสริ มสุขภาพโดยทั่วไปได้ อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการเคลื่อนไหวร่ างกาย การออกกําลังกายด้ วยอุปกรณ์
และเทคนิคต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว กําลังกล้ ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และความ
ทนทาน ในการรักษา ป้ องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ด้ วยคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนาเชิง
สอนเสริม
บรรยาย
บรรยาย 12 ชม./
ตามความต้ องการ
สัมมนา 3 ชม.
ของนิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิ/สัมมนาเชิงปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ฝึ กปฏิบัติ 43 ชม.
สัมมนา/อภิปราย 3 ชม.

7 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาอธิบายรายวิชาแก่นิสติ ก่อนการเรียนการสอน โดยนิสติ สามารถเข้ า
ปรึกษาอาจารย์ผ้ ูสอนทุกหัวข้ อได้ ตลอดภาคการศึกษา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2 3
  

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4




5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1

3

1

2

3

4











2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาและส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้ อมกับการเรียนรู้ท้งั ทางด้ านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพื่ อสามารถให้ ผ้ ูเรี ยนนําไปใช้ ในการรั กษาและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
แก่ผ้ ูอ่นื และสังคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ า ใจในหลั กคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่ น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต เสี ย สละ และสามารถจั ด การกับ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดการเรียนการสอน เช่น
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการกระทําของ
ตนเอง ความมีระเบี ยบวินัยและซื่ อสัตย์ การเคารพสิทธิผ้ ู ป่วย สิทธิมนุ ษยชน การรู้ จักแยกแยะ
ความดีความชั่ว เป็ นต้ น
2. สอดแทรกประเด็นปั ญหาจริ ยธรรมในการดํารงชี พและการปฏิบัติงานในวิ ชาชี พควบคู่ การสอน
ภาคทฤษฎี และปฏิบั ติ เพื่ อการฝึ กคิ ดวิ เคราะห์ ให้ เหตุ ผลและแก้ ไขปั ญหาในแนวทางที่ถู กต้ อง
เหมาะสม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ การเข้ าชั้นเรียน (เช่น การมาเรียนตรงต่อเวลา
การขาดเรียน) การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตลอดการเรียนการสอน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถนําความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องมาบูรณาการความรู้เพื่อใช้
ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ อย่างเป็ นระบบ
2. การสัมมนา การอภิ ป ราย การค้ น คว้ า เกี่ยวกับ การออกกํา ลั งกายเพื่ อ ป้ องกัน และส่ งเสริ ม
สุขภาพ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติของแต่ละหัวข้ อในรายวิชา
2. ประเมิน ผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ า ใจจากกิจกรรมในชั้ น เรี ยน เช่ น การสัมมนา การ
อภิปราย การฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการให้ นิสิตมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา
เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็ นนักกายภาพบําบัดวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้
นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํา งานให้ ส อดคล้ องกั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู อ้ ื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. มอบหมายงานโดยมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํา เสนอรายงานที่เ กี่ย วกับ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด
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3. ฝึ กปฏิบั ติ และสัมมนากรณีศึ ก ษาทางคลิ นิก เกี่ยวกับผู้ ป่ วยหรื องานวิ จั ยต่ า งๆ ในสาขาวิ ช า

กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับ ทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรี ยนรู้ท่ีจะพั ฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรั บ ผิดชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ สังคม รั บ ผิดชอบในการเรี ยนรู้แ ละพั ฒ นาตนเอง วิ ชาชี พ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่สี ่งเสริ มให้ ทาํ งานเป็ นทีม โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่ อผลักดันให้
เกิดการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสม
2. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
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2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารในขณะฝึ กปฏิบัติ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
2. ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารด้ านการพูดขณะสัมมนา และขณะสอบภาคปฏิบัตขิ อง
นิสติ
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ต้องพัฒนา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน บําบัดรักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภา
กายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical-reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สอดแทรกการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) เพื่อการปฏิบัติงานทางวิชาชีพต่อไป
2. กระตุ้นและสอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย ขณะฝึ กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝัง
และสร้ างจิตสํานึกด้ านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดต่อไป
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

มคอ. 3

3. สอดแทรกกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัด
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
4. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพื่อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
5. สอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรี ยนให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นํา มีมนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตการสอบภาคปฏิบัติของแต่ละหัวข้ อในรายวิชา เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติข้ันพื้นฐาน
ซึ่งเป็ นหลักสําคัญต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในรายวิชาอื่นต่อไป
2. สังเกตจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจจากกิจกรรมในชั้นเรี ยน การแสดงออกด้ านคุ ณธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิ
ผู้ป่วย ความสามารถในการสื่อสาร เช่น การสัมมนา การอภิปราย การฝึ กปฏิบัติ
3. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในชั้ นเรี ยนที่ให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการฝึ ก
ปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2

TU 31/10/17

3

F

10/11/17

4

F

17/11/17

5

TU 21/11/17

6

F

24/11/17

8.3010.30
10.3012.30
8.3012.30
13.3015.30
13.3015.30
15.3016.30
8.3012.30
14.3016.30

สอบปฏิบตั ิ

27/10/17

สอบบรรยาย

F

สัมมนา
SDL

1

เวลา

ปฏิบตั ิ

ว้น

วันที่เรียน

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
1.1 ภาคการศึกษาที่ 1
หัวข้อ

Lecture: Passive exercise

2

สถานที่/
ห้องเรียน

อาจารย์

สื่อการสอน/
อุปกรณ์ที่ใช้

อรวรรณ
powerpoint

Lecture: Flexibility exercise

อรวรรณ

4

Lab: Passive Exercise I

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

วีรยา

อรพินท์

305, 308

2

Lab: Passive Exercise II

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

วีรยา

อรพินท์

305, 308

Lecture: Active exercise

อรวรรณ

2

2
1
4
2
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การสาธิตหน้ า
ชั้นเรียน

powerpoint

SDL
Flexibility exercise-Stretching
technique I
Flexibility exercise-Stretching
technique II

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

ทศพล

จินตนา

305, 308

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

ทศพล

จินตนา

305, 308

หน้า 10

การสาธิตหน้ า
ชั้นเรียน

F

10 F

8/12/17
15/12/17

4

11 TU 19/12/17

4
4
3

8.30-9.30

1

9.3012.30
รวม

6

24 3 4
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อาจารย์

หัวข้อ
Active exercise

3

13.3016.30

สอบปฏิบตั ิ

9

1/12/17

สอบบรรยาย

F

SDL

8

8.3012.30
13.3016.30
8.3012.30
8.3012.30

สัมมนา

TU 28/11/17

เวลา

ปฏิบตั ิ

ว้น

7

วันที่เรียน

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

1

Seminar: Passive, Flexibility,
Active exercise
Lab: Passive exercise (ประเมิน
การปฏิบตั ิ)
Lab: Flexibility-stretching
technique (ประเมินการปฏิบตั ิ)
SDL Review: Clinical application
for Passive, flexibility and
stretching exercise
Lecture Exam: ครั้งที่ 1
(Passive, Flexibility-Stretching
technique, Active exercise)
3 Lab Exam: Active exercise
3

กนกวรรณ

ทิพวัลย์

สื่อการสอน/
อุปกรณ์ที่ใช้

305, 308,
สนามฟุตบอล

การสาธิตหน้ า
ชั้นเรียน

302

สัมมนาหน้ าชั้น
เรียน

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

วีรยา

อรพินท์

305, 308

-

อรวรรณ

ผกาภรณ์

กนกวรรณ

ทศพล

จินตนา

305, 308

-

กนกวรรณ

กนกวรรณ
อรวรรณ

หน้า 11

ยุภาภรณ์

สถานที่/
ห้องเรียน

305

เจ้ าหน้ าที่
ผกาภรณ์

กนกวรรณ

302
ทิพวัลย์

ยุภาภรณ์ 305, 308

-

มคอ. 3

2

TU

16/1/18

3

TU

23/1/18

4

F

26/1/18

13.3016.30
13.3016.30
8.3010.30
10.3012.30

5

F

2/2/18

3
3

อรวรรณ

305

-

220, 221,
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่

การสาธิตหน้ าชั้น
เรียน และอุปกรณ์
การออกกําลังกาย

302

Powerpoint

ผกาภรณ์

อรวรรณ

กนกวรรณ

จินตนา

ยุภาภรณ์

ผกาภรณ์

อรวรรณ

กนกวรรณ

จินตนา

ยุภาภรณ์

2

Lecture: Suspension technique
and exercise

รัตติยา

Lab Exam: Progressive
resisted exercise

ผกาภรณ์
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กนกวรรณ

หน้า 12

Powerpoint

302

Lecture: Endurance exercise

4

สื่อการสอน /
อุปกรณ์ที่ใช้

ผกาภรณ์

2

8.3012.30

สถานที่ /
ห้องเรียน

อาจารย์

หัวข้อ

Lecture: Progressive resisted
exercise
SDL Review: Clinical
application for active and
progressive resisted exercise
Lab: Progressive resisted
exercise
Lab: Progressive Resisted
Exercise

1

15.3016.30
2

สอบปฏิบตั ิ

13.3015.30

สอบบรรยาย

9/1/18

SDL

TU

สัมมนา

1

เวลา

ปฏิบตั ิ

ว้น

วันที่เรียน

บรรยาย

ครั้งที่

1.2 ภาคการศึกษาที่ 2

302

อรวรรณ

กนกวรรณ

ทิพวัลย์

ยุภาภรณ์

305, 308

Powerpoint

อุปกรณ์การออก
กําลังกาย

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

วันที่เรียน

เวลา

4

Lab: Suspension I (Gr2
เลขที่ 35-70; Gr1 กบ223)

รัตติยา

วันวิสาข์

สายธิดา

SDL

ว้น

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวข้อ

อาจารย์

6

F

2/3/18

8.3012.30

7

F

9/3/18

8.3012.30

4

Lab: Suspension I (Gr1 เลขที่
รัตติยา
1-34 Gr2 กบ223)

วันวิสาข์

สายธิดา

8

TU

13/3/18

13.3015.30

2

Lab: Suspension II (Gr1
เลขที่ 1-34)

รัตติยา

วันวิสาข์

สายธิดา

กนกวรรณ

ผกาภรณ์

พีรยา

1

15.3016.30
9

TU

20/3/18

13.3015.30

2

Lab: Endurance exercise I
(Gr2 เลขที่ 35-70)
Review: Clinical application
for active and progressive
resisted exercise (All)
Lab: Endurance exercise I
(Gr1 เลขที่ 1-34)

อรวรรณ
กนกวรรณ

Lab: Suspension II (Gr2 เลขที่
รัตติยา
35-70)
15.3016.30

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

Review: Clinical application
for Endurance and Suspension
exercise (All)

หน้า 13

ผกาภรณ์

สถานที่/
ห้องเรียน
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่
248

305
ผกาภรณ์
วันวิสาข์

พีรยา
สายธิดา

สื่อการสอน/
อุปกรณ์ที่ใช้

248
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่
248, โถง
ชั้น 2 หน้ า
ห้ องประชุม
ใหญ่

อุปกรณ์
การออกกําลังกาย

10

TU

27/3/18

TU

10/4/18

TU

24/4/18

13.3016.30

13

TU

15/5/18

13.3017.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

2

3

Lab: Endurance exercise
(ประเมินปฏิบตั )ิ
4

23

3

3

1

สถานที่/
ห้องเรียน

อาจารย์

กนกวรรณ

เจ้ าหน้ าที่

กนกวรรณ

ผกาภรณ์

Sem: Suspension technique
and exercise

3

6

หัวข้อ
Lecture Exam. Exercise ครั้งที่
2 (Progressive resisted
exercise, Endurance,
Suspension)
Lab: Endurance exercise II
All

1

13.3016.30

12

รวม

SDL

13.3014.30
14.3016.30

11

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่เรียน

บรรยาย

ว้น

ครั้งที่

มคอ. 3

302

พีรยา

ทิพวัลย์

ณัฐ
กาญจน์

วันวิสาข์

กนกวรรณ

ผกาภรณ์

พีรยา

รัตติยา

วันวิสาข์

สายธิดา

ทิพวัลย์

ณัฐ
กาญจน์

8

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ การแนะนํา (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ทุกครั้งหลังเรียนทั้งหัวข้ อฝึ กปฏิบัติและสัมมนา
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หน้า 14

248
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่

รัตติยา

Lab Exam: Suspension
technique and exercise

สื่อการสอน/
อุปกรณ์ที่ใช้

305, 308
โถงชั้น 2
หน้ าห้ อง
ประชุมใหญ่

อุปกรณ์
การออกกําลังกาย

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

1, 2, 3

1.2, (1.1, 1.3)

ความรู้
2.2, 2.3 (2.1)

1, 3

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- สังเกตุพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ การเข้ าชั้น
เรียน
- สังเกตุพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน
และกิจกรรมต่างๆ
-สังเกตุพฤติกรรมระหว่างการ
ฝึ กปฏิบตั ใิ นชั้นเรียน

ตลอด 2 ภาคการศึกษา

5%

- สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ของแต่ละหัวข้ อในรายวิชา

1, 8, 15, 19 ธ.ค.60
(ภาคการศึกษาที่ 1)
2 ก.พ.61
27 มี.ค.61
10, 24 เม.ย.61
15 พ.ค.61
(ภาคการศึกษาที่ 2)

50%

1, 8, 15, 19 ธ.ค.60
(ภาคการศึกษาที่ 1)
2 ก.พ.61
27 มี.ค.61
10, 24 เม.ย.61
15 พ.ค.61
(ภาคการศึกษาที่ 2)

35%

ตลอด 2 ภาคการศึกษา

5%

- การแสดงความรู้ความเข้ าใจจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การ
สัมมนา การอภิปราย การฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน
ตามที่กาํ หนดในรายวิชา

1, 2, 3

1, 2, 3

วันที่ประเมิน

วิธีการประเมิน

ทักษะทางปัญญา - สังเกตพฤติกรรมและผลงานจาก
3.1, 3.3, (3.4) การค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองใน
งานที่ได้ รับมอบหมาย
- ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหา โดยการ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
-สอบทฤษฎี
-สอบปฏิบตั ิ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(4.2, 4.4)

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการ
สัมมนา
- ประเมินจากรายงานรายบุคคล
ของงานที่ได้ รับมอบหมาย
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1, 3

-

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.3)
ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

- ประเมินจากรูปแบบในการ
นําเสนอผลงานของนิสติ
- ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสารด้ านการพูดขณะสัมมนา และ
ขณะสอบภาคปฏิบตั ขิ องนิสติ

1, 8, 15, 19 ธ.ค.60
(ภาคการศึกษาที่ 1)
2 ก.พ.61
10, 24 เม.ย.61
15 พ.ค.61
(ภาคการศึกษาที่ 2)

5%

-

-

-

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
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การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา ความรับผิดชอบงานต่องานที่ได้รับมอบหมาย
10%
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลภาคทฤษฎี (6 หัวข้อๆ ละ 5 คะแนน)
30%
กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ จากการประเมินผลระหว่างเรี ยนและการสอบปฏิบตั ิ 60%
3.1 Passive exercise
10%
3.2 Flexibility exercise and stretching technique
10%
3.3 Active exercise (Isotonic and isometric exercise)
10%
3.4 Progressive resisted exercise
10%
3.5 Suspension technique
10%
3.6 Endurance exercise
10%
รวม
100%
เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด :
- นิสิตต้องเข้าเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ สอบ ต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบตั ิ
ร้อยละ 60 ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 และได้เกรด C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน
- ในหัวข้อที่มีการประเมินในชั้นเรี ยนห้ ามนิสิตขาดเรี ยนโดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ น ต้องมี
ใบลาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษารับรอง หรื อใบรับรองแพทย์
ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การตัดเกรดตามช่วงคะแนนดังนี้
A = 100-80.0
B+ = 79.9-75.0
B = 74.9-70.0
C+ = 69.9-65.0
C = 64.9-55.0
D+ = 54.9-50.0
D = 49.9-45.0
E = 44.9-0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. 6th edition;
F.A. Davis company Philadelphia; 2012.
2. Houglum PA. Therapeutic Exercise for Athletic Injuries: Athletic Training Education
Series. Human Kinetics: USA, 2001.
3. Dvir Z. Isokinetics: Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications. Churchill
Livingstone: Edinburgh, 1995.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในแผนการสอน
2. เว็บไซด์วารสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
- http://www.jospt.org/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิ ดเห็น ของนิ สิต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ขเมื่ อ สิ้ น สุด การสอน เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ในการปรั บ ปรุ ง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
1. อยากให้ อธิบายวิธสี ัมมนา
ก่อนการสัมมนา

2. สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการ
เรียนไปสู่การรักษาจริงได้
บางส่วน

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้ องการการสนับสนุน

1. แจ้ งอาจารย์ผ้ ูสอนสัมมนาให้
อธิบายรายละเอียดวิธกี ารสัมมนาให้
นิสติ ทราบชัดเจน เพื่อนิสติ จะได้
เตรียมตัวมาได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
การสัมมนา

จากสาขาวิชา/คณะ
-ไม่มี-

2. แจ้ งอาจารย์ผ้ ูสอนเพิ่มเติมการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการเรียน
การสอนมากขึ้น

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบ ทั้งข้ อสอบบรรยายและข้ อสอบปฏิบัตกิ ่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ู
ร่วมสอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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