มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 322 การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและออกกําลังกาย 2
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ322 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและออกกําลังกาย 2
PX322 Movement Therapy and Therapeutic Exercise II
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์จินตนา ตันหยง
jintanat@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
drpattariya@gmail.com
prapawad@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
suwatj@g.swu.ac.th
อาจารย์ สุ วฒั น์ จิตรดํารงค์
kanok.v899@gmail.com
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชยั วงศ์
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
techovanichwas@gmail.com
ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
pakaphu@gmail.com
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผ้ ู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
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
-ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา นิสิตสามารถ
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้ อบ่ งชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวังของการออกกําลัง
กายและวิธกี ารต่อไปนี้ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2, 2.3)
1.1 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาระบบประสาทกล้ ามเนื้อรวมถึงวิธี Muscle energy technique
1.2 การออกกําลังกายด้ วยวิธี Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)
1.3 การออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด (Exercise in scoliosis)
1.4 การออกกําลังกายในนํา้ (Hydrotherapy) และหลักการออกแบบสระนํา้ เพื่อการรักษา
1.5 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของร่างกาย (Stability exercise) รวมถึง Pilates
และ core stabilization การออกกําลังกายสําหรับหลัง (back exercise) รวมถึง
McKenzie, และ Williams exercise
2. ปฏิบัติวิธกี ารออกกําลังกายแต่ละชนิด ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 2.3)
3. วิ เคราะห์ และออกแบบการออกกําลั งกายแต่ ละชนิ ดได้ อย่ างถูกต้ อ งเหมาะสม (3.3, 3.4,
4.2)
4. เลื อ กวิ ธีก ารรวมถึ งอุ ป กรณ์ ป ระกอบและประยุ ก ต์ก ารออกกํา ลั งกายได้ เ หมาะสมในกรณี
ตัวอย่างจําลอง (2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4.2)
5. แสดงออกถึงการมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รั บผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (1.4, 1.5)
ในปี การศึกษา 2560 มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สงั คม
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2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ประยุ ก ต์ ทฤษฎี แ ละปฏิบั ติวิ ธีก ารออกกํา ลั งกายเพื่ อ การรั ก ษา การป้ องกัน ส่ งเสริ มและฟื้ นฟู
สุขภาพ ในภาวะต่างๆ ฝึ กการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นระบบประสาทและกล้ ามเนื้อ เพิ่มความมั่นคงของ
ข้ อต่อ และธาราบําบัด
2.จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

15 ชม.

ตามความต้ องการ
เฉพาะราย

ปฏิบัติการ 46 ชม./
สัมมนา 14 ชม.

12 ชม.

3. ความรับผิดขอบหลัก/ความรับผิดขอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม
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4

5
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3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

7 8
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสารและ
และ
การใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5 6 7
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6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

2

3

1

2

3

4

5















4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาตามความต้ องการของนิสติ เป็ นรายบุคคล หรือกลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์ โดยนิสิตสามารถเข้ าปรึกษากับอาจารย์ได้ ตลอดภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริ มให้
นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการ ที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบั ติงานและดํา เนิ น ชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสังคมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผ้ ู บริ โ ภค สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง)
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง (ความรับผิดชอบหลัก)
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์ (ความรับผิดชอบหลัก)
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด (ความรั บผิดชอบ
รอง)
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพและกรณีศึกษา
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านการตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มี
ต่อวิชาชีพ ในรูปแบบมอบหมายงาน/กิจกรรมกลุ่ม และทําข้ อตกลงก่อนการเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน ความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานและส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน ขณะสอบปฏิบัติและปฏิบัติจริงในกรณีศึกษา
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2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต(ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความรู ใ้ นศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิ ชาชี พกายภาพบําบัดอย่ างเป็ นระบบ (ความรับผิดชอบ
หลัก)
3. มีความรูใ้ นศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั (ความรับผิดชอบหลัก)
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย ทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย
การค้ นคว้ า สาธิตการปฏิบัติ และสุ่มนิสติ ให้ ออกมาปฏิบัติ
2. จัดกิจกรรมให้ มีการวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
3. จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4. มอบหมายงานให้ มีการค้ นคว้ าบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้ อง และนําข้ อมูลเสนอ
ในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์
และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายการฝึ ก
ปฏิบัตหิ รือขณะสอบปฏิบัติ และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏระเบียบจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิ สิตต้ อ งมี ความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ น คว้ า และสร้ า งสรรค์ทัก ษะทางปั ญญา เพื่ อ
พั ฒ นาไปสู่ความเป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดังนั้ น การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จึงมุ่งเน้ นให้ นิ สิต คิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้ อ งเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ในการทํา งานให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
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 ลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
(ความรับผิดชอบหลัก)
4. สามารถประยุกต์ใช้และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่ าง มีประสิ ทธิ ภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (ความรับผิดชอบหลัก)
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. สัมมนาโจทย์ปัญหากรณีศึก ษา โดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ ทางวิ ชาการที่เ กี่ยวกับสาขาวิ ชา
กายภาพบําบัดเพื่อแก้ ไขปั ญหา และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์และ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
3. จัดกิจกรรมให้ มีการใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอการสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้ องมีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่ี
จะพั ฒนาตนเองในศาสตร์ ของวิ ชาชี พ และศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประโยชน์ ในการพั ฒนา
วิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม (ความรับผิดชอบหลัก)
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3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การ
ฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อ มที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็นของบุ คคลอื่น ในรู ป แบบกิ จ กรรมกลุ่ ม ปฏิ บั ติ และ
สั ม มนา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนารายงานกรณีศึกษา
3. ประเมินจากผลงานกลุ่มตามที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ้ท ัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
(ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
เทคนิคที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา
โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด มี
คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สามารถให้ บริ การกับผู้รับบริ การได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบํา บั ด ในการตรวจประเมิ น
วิ นิ จ ฉั ย ป้ องกัน รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ผ้ ู ใช้ บ ริ การ ตามข้ อกํา หนดสภา
กายภาพบําบัด หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความ
รับผิดชอบรอง)
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน(ความรับผิดชอบรอง)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
(ความรั บ ผิ ด ชอบรอง)
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย(ความรั บ ผิ ด ชอบรอง)
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงานมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ท่ี ดี
สามารถทํา งานเป็ นที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ยบริ ก าร
สุ ข ภาพ(ความรั บ ผิ ด ชอบรอง)
6.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพื่อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ
แก้ ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
2. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติ
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6.3 วิธีการประเมินผล
1.

ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติตามโจทย์ท่ไี ด้ รับ
มอบหมายและขณะสอบปฏิบัติ

2.

ประเมิ น จากการสัง เกตทัก ษะการฝึ กปฏิบั ติ โจทย์ ปั ญ หา การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและวาง
แผนการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ ว มกับ การใช้ เ หตุ ผลทางคลิ นิ ก และการอ้ า งอิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สอบปฏิบตั ิ

สถานที่ /
ห้องเรียน

ผูส้ อน

อ 6 ก.พ.61

13.30-15.30

2

Back Exercise (Mckenzie, Willium, etc)

วาสนา

304

15.30-16.30

1

Case discussion: Exercise for back problems

วาสนา

304

8.30-10.30

2

Stabilization exercise (Pilates, core stabilization)

ภัทริยา

304

10.30-12.30

2

Principle and application of Hydrotherapy

วาสนา

304

พ 7 ก.พ.61
2

หลัก

ร่วมสอน

ร่วมสอน

13.30-16.30

3

Back Exercise (Mckenzie, Willium, etc)

วาสนา

รัตติยา

ณัฐกาญจน์

พ.14 ก.พ.61

8.30-11.30

3

Stabilization exercise (Pilates, core stabilization)

ภัทริยา

วาสนา

สุวัฒน์

อ.20 ก.พ.61

13.30-15.30

1
2

พ 21 ก.พ.61

1

08.30-10.30
10.30-12.30

อ 27 ก.พ.61

13.30-14.30

1
3

สุวัฒน์
ณัฐกาญจน์

ผกาภรณ์

ร่วมสอน

อรพินท์

220

อรพินท์

248
304

SDL: Application of back exercise, stabilization exercise
Seminar: Application of back exercise, stabilization
exercise, in specific back problems

2

ร่วมสอน

SDL: Stabilization exercise (Pilates, core stabilization)
Exercise for scoliosis

15.30-16.30

4

หัวข้อ

อ 13 ก.พ.61

11.30-12.30
3

SDL

1

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่ทําการ
เรียน

บรรยาย

สัปดาห์ที่

สอบบรรยาย

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วิชากบ 322 ชื่อวิชาการรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและออกกําลังกาย 2 หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 3 ( 1 - 4 - 4 )

วาสนา

ภัทริยา

วาสนา

ภัทริยา

220

SDL: Application of back exercise, stabilization exercise
Practice overview: ประเมินการปฏิบตั ิประยุกต์ back
exercise & stabilization
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รัตติยา

ณัฐกาญจน์

220

10.30-11.30
5

อ 6 มี.ค.61

6

1
1
2

หลัก

ร่วมสอน

ร่วมสอน

Pool therapy

วาสนา

สายธิดา

ภัทริยา

Case discussion: Hydrotherapy

วาสนา

สอบบรรยาย ครั้งที่ 1 (back exercise, stabilization
exercise)

จินตนา

Application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
(PNF) in therapeutic exercises

รัตติยา

ร่วมสอน

ร่วมสอน
สระว่ายนํา้
304

รัตติยา

304
220

4

Pattern and Techniques for Upper Extremity, lower
extremity, neck, trunk

รัตติยา

สายธิดา

ประภาวดี

อรพินท์

ณัฐกาญจน์

220

อ 13 มี.ค.61

13.30-16.30

3

Whirlpool and Sauna I

วาสนา

ณัฐกาญจน์

อรวรรณ

อรพินท์

ยุภาภรณ์

Whirlpool
& sauna

พ 14 มี.ค.61

8.30-11.30

3

Exercise for scoliosis

ผกาภรณ์

ณัฐกาญจน์

รัตติยา

อรพินท์

ยุภาภรณ์

220

วาสนา

ณัฐกาญจน์

อรวรรณ

อรพินท์

ยุภาภรณ์

Whirlpool
& sauna

กสิมา

อรพินท์

ยุภาภรณ์

308

อ 20 มี.ค.61

13.30-16.30

1
3

08.30-12.30

SDL: Application of exercise for scoliosis
Whirlpool and Sauna II

4

SDL: Application of Proprioceptive Neuromuscular
Facilitation (PNF)

อ 27 มี.ค.61

13.30-16.30

3

Application of PNF in Neuromuscular Condition

สายธิดา

รัตติยา

พ.28 มี.ค.61

7.30-10.30

3

Practice overview: ประเมินการปฏิบตั ิ Hydrotherapy

วาสนา

สายธิดา

ประภาวดี

รัตติยา

10.30-11.30
9

หัวข้อ

8.30-12.30

พ 21 มี.ค.61
8

สถานที่ /
ห้องเรียน

ผูส้ อน

พ 7 มี.ค.61

11.30-12.30
7

SDL

3

13.30-14.30
14.30-16.30

สอบปฏิบตั ิ

7.30-10.30

สอบบรรยาย

พ 28 ก.พ.61

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่ทําการ
เรียน

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

จ.2 เม.ย.61

10.30-12.30

1
2

สระว่ายนํา้

SDL: Application of Hydrotherapy
Application of PNF in Cardiopulmonary Condition
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สายธิดา

จินตนา

สุวัฒน์

220

10

8.30-10.30

2

จ 9 เม.ย.61

08.00-10.30

2.5

12.30-13.00

0.5

8.30-09.30

1

พ 11 เม.ย.61

09.30-10.30

3

2

พ 18 เม.ย.61
อ 24 เม.ย.61
พ 25 เม.ย.61

8.30-11.30

อ 1 พ.ค.61

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วมสอน

Application of PNF in Musculoskeletal Condition

รัตติยา

สายธิดา

วาสนา

จินตนา

อรพินท์

Seminar: Application of PNF for neurological condition

สายธิดา

รัตติยา

220

รัตติยา

วาสนา

220

รัตติยา

วาสนา

220

ประภาวดี

รัตติยา

220

13.30-14.30
14.30-16.30

1
1
2
1

8.30-11.30

13.30-16.30

สอบปฏิบตั ิประยุกต์ PNF for exercise

3

11.30-12.30
13

หลัก

รัตติยา

220

304

รัตติยา

ภัทริยา

อรพินท์

สุวัฒน์

ยุภาภรณ์

220

รัตติยา

ประภาวดี

สายธิดา

220

รัตติยา

304
220

หยุดชดเชยวันสงกรานต์
11.30-12.30

12

หัวข้อ

Neuromuscular Exercise

อ 17 เม.ย..61

สถานที่ /
ห้องเรียน

ผูส้ อน

Seminar: Application of PNF for musculoskeletal
condition
Seminar: Application of PNF for musculoskeletal
condition
Seminar Application of PNF for cardiopulmonary
condition
Neuromuscular Exercise

1

10.30-12.30
11

SDL

พ 4 เม.ย.61

สอบปฏิบตั ิ

13.30-16.30

สอบบรรยาย

อ 3 เม.ย.61

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่ทําการ
เรียน

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

3
3

SDL
Muscle energy technique (MET)
Muscle energy technique (MET)

วาสนา
วาสนา

สายธิดา

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (PNF, hydrotherapy)
Seminar: Neuromuscular Exercise and Muscle energy
technique

จินตนา

รัตติยา

304

วาสนา

รัตติยา

220

รัตติยา

วาสนา

Practice overview: ประเมินการปฏิบตั ิประยุกต์
neuromuscular exercise and MET
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สุวัฒน์

ภัทริยา

ภัทริยา

สุวัฒน์

220

11.30-12.30
14

15

16

อ 8 พ.ค.61

SDL

สอบปฏิบตั ิ

9.30-11.30

สอบบรรยาย

พ 2 พ.ค.61

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่ทําการ
เรียน

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

3
1

หัวข้อ
หลัก

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วมสอน

Seminar: สัมมนาการประยุกต์ Exercise for scoliosisใน
ผู้ป่วยจําลอง และประเมิน

ผกาภรณ์

ณัฐกาญจน์

รัตติยา

ยุภาภรณ์

Cases discusion: Exercise for scoliosis

ผกาภรณ์
รัตติยา

13.30-15.30

2

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สงั คม

15.30-16.30

1

SDL
Practice overview:ประเมินการปฏิบัตปิ ระยุกต์ exercise for
scoliosis
สอบบรรยาย ครั้งที่ 3 (scoliosis, Neuromuscular
exercise, MET)

พ 9 พค 61

08.30-11.30

อ 15 พ.ค.61

14.30-15.30

พ 16 พค 61

08.30-12.30

สํารองการประเมินภาคปฏิบตั ิ

อ 22 พ.ค.61

13.30-16.30

สํารองการประเมินภาคปฏิบตั ิ

รวม

3
1

15

46

14

2

3

12

สถานที่ /
ห้องเรียน

ผูส้ อน

ผกาภรณ์

ณัฐกาญจน์

จินตนา

รัตติยา

รัตติยา

อรพินท์

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

หน้า 13

220

304

75
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ร่วมสอน

ยุภาภรณ์

220
304

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม
1, 2

1, 2

2, 3, 4

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
1.4,1.5, (1.1, 1.2, 1.3, ร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน
1.6, 6.4)
และกิจกรรมต่างๆ
- พฤติกรรมการเข้ าเรียน
ความรับผิดชอบงานที่ได้ รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
- พฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติในชั้นเรียน และปฏิบัติ
กรณีศึกษาผู้ป่วยจําลอง
ความรู้
- ประเมินภาคทฤษฎี
2.2, 2.3, (2.1, 2.4, 6.1,
6.2, 6.5)
- ประเมินการปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
(รวม overview practices)

ทักษะทางปัญญา
- ประเมินในการปฏิบัติ
3.3,3.4,4.2, (3.1, 4.3,
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5)
- สัมมนากรณีศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
2, 3, 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง - สัมมนา
บุคคลและความรับผิดชอบ - สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน การมีส่วนร่วมกับเพื่อน
4.2, (4.3, 6.3, 6.5) ร่วมชั้น

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
- ตลอดภาค
การศึกษาและ
วันที่มีการ
ประเมิน
3-4, 7-8,
10-17,
20-21, 24, 27

สัดส่วนการ
ประเมิน
5%

5, 12, 15

30 %

2, 4-10,
12-14

40 %

11

15 %

3, 9, 10, 12,
13

5%

3, 9, 10, 12,
13

2%
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนา
3, 4
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - สัมมนา นําเสนอในชั้นเรียน 3, 9, 10, 12, 13
ตัวเลข การสื่อสาร และการ - สังเกตพฤติกรรมในชั้น
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน การมีส่วนร่วมกับเพื่อน
3.3, 3.4, 4.2,(4.3), ร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
(5.2),(5.3)
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนา
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
กิจกรรม 1; บรรยาย 2; ปฏิบตั ิ 3; สัมมนา 4; case discussion

สัดส่วนการ
ประเมิน

3%

-

การประเมินผลการเรียน :
1. การสอบภาคทฤษฎี
30%
2. การสอบภาคปฏิบัติ
60%
คะแนนจากการประเมินการปฏิบัติ
2.1 Back exercice (7%)
2.2 Stabilisation exercice (7%)
2.3 Exercice in scoliosis (7%)
2.4 Hydrotherapy (14%)
2.5 Neuromuscular exercice (5%)
2.6 MET (5%)
2.7 PNF (15%)
10%
3. การสัมมนา
3.1 Back exercice หรือ Stabilization exercice หรือ
Neuromuscular exercice หรือ MET
3.2 Exercice in scoliosis
3.3 PNF
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด: เกณฑ์ C
1. นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
2. มีคะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีตอ้ งไม่ตํา่ กว่า 50 % จึ งถือว่าสอบผ่าน
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3. มีคะแนนสอบภาคปฏิบตั ิแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํา่ กว่า 60 % จึ งถือว่าสอบผ่านในหัวข้ อที่มี
การประเมินในชั้นเรียน
4. ถ้ านิสติ ไม่เข้าเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่มีคะแนนในหัวข้ อนั้น
5. ถ้ าไม่ผ่าน นิสติ จะต้ องสอบแก้ ตัวให้ ผ่าน โดยนิสติ เป็ นผู้ติดต่อขอสอบซ่อมด้ วยตนเองกับ
อาจารย์ผ้ ูสอบ
6. ***โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน***
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65-69.9
55-64.9
50-54.9
45-49.9
0-44.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Knott M, Voss DE. Proprioceptive neuromuscular facilitation: patterns and technique. 2nded.
Harper & Row Publishers, New York: 1968
2. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise, foundation and technique. 4th ed. F.A. Davis
company, Philadelphia 2002
3. Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. 5thedition; F.A.
Davis company Philadelphia; 2007.
4. Houglum PA. Therapeutic Exercise for Athletic Injuries: Athletic Training Education Series.
Human Kinetics: USA, 2001.
5. Gravis M, Garrison SJ, H art KA, Lehmkuhl LD. Physical medicine and rehabilitation: the
complete approach. Back Well Science, 2000
6. Sullivan PE. An integrated approach to therapeutic exercise: theory and clinical approach.
Reston, A Prentice –Hall, Verginia, 1982
7. Porter S. Tidy’s physiotherapy. 14th edition; Churchill Livingstone Elsevier, 2008.
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. เอกสารคําสอนและประกอบการสอน รายวิชา กบ 222 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและออกกําลัง
กาย 1
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
www.webmd.com/fitness-exercise/core-stabilization-76

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2008.00815.x/full
2. เว็บไซด์วิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3996402/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย

3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

เพิ่มการยกตัวอย่างการนําไปใช้

เพิ่มการตัวอย่างกรณีศึกษาการ
นําไปใช้ ในชั่วโมงการสอน
จัดชั่วโมงสัมมนาให้ เว้ นช่วง
ระยะเวลาห่างจากชั่วโมงปฏิบัติอย่าง
น้ อย 1 สัปดาห์ และจัดชั่วโมงสอบ

ควรจัดชั่วโมงสัมมนาให้ เว้ นช่วง
ระยะเวลาห่างจากชั่วโมงปฏิบัติ และ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ

จัดชั่วโมงสอบภาคทฤษฎีไม่ให้ เว้ น
ภาคทฤษฎีไม่ให้ เว้ นระยะห่างจาก
ระยะห่างจากชั่วโมงบรรยายมากเกินไป ชั่วโมงบรรยายมากเกินไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- จัดทําแผนการประเมินโดยระบุใน มคอ. 3 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมิน
ก่อนนํามาใช้ จริง
- ให้ นิสติ และอาจารย์ทาํ แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน
- ตัดเกรดรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพร้ อมข้ อเสนอแนะแก้ ไขมานําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้ อมูลไปปรับปรุงรายวิชา
ต่อไป
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