มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 421 การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกําลังกาย 3
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 421 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 3
PX421 Movement therapy 3
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย
tossaphon@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
sukalya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@swu.ac.th
อาจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ
paka@swu.ac.th
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th
อาจารย์สวุ ัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima.ek@gmail.com
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์จินตนา ตันหยง
tanyong55@gmail.com
ศ.สาลี่ สุภาภรณ์
คณะพลศึกษา
อาจารย์มงคล ศริวัฒน์
คณะมนุษย์ศาสตร์
คุณสิรภัทร เรืองมณี
Pilates instructor
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 220 และ ห้ อง 248 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 มิถุนายน 2559 ในการประชุมจัดตารางสอนประจําปี การศึกษา 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

นิสิตสามารถ
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ ข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวังในการเลือกวิธอี อก
กําลังกายแต่ละชนิดได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.4)
2. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ ท่าออกกําลังกายสําหรั บผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบ
ไหลเวี ยนหลอดเลื อดส่ว นปลาย (Exercise for peripheral vascular disease) ได้ อย่ างถู กต้ อ ง
เหมาะสม (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4)
3. อภิ ป ราย วิ ธี ก ารออกกํา ลั ง กายเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายด้ า นความยื ด หยุ่ น
(Flexibility exercise)ได้ อย่างถูกต้ องได้ แก่การออกกําลังกายแบบโยคะ (Yoga) ไทเก็ก (Thi
Chi) (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4)
4. คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ วิธกี ารออกกําลังกายเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ กลิ่นในการ
บําบัดรักษา (Relaxation and Aromatherapy technique) ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.4, 3.1,
3.3, 3.4, 4.2, 4.4)
5. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ วิธีการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ ามเนื้อ
เฉพาะส่ ว นและทั้ ง ร่ า งกาย (Endurance exercise: muscular, cardiovascular endurance /
Group exercise and aerobic exercise ) แ ล ะ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ (Exercise for health
promotion)ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.4,3.1, 3.3,3.4, 4.2, 4.4)
6. คิดวิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ วิธีการออกกําลังกายเพื่ อเพิ่ มความมั่นคงของร่ างกาย
(Stability exercise/ Pilates)ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4)
7. คิดวิเคราะห์ อภิปราย และประยุกต์ใช้ วิธีการออกกําลังกายที่เกี่ยวข้ องกับทางการกีฬา (Sport
physical therapy) ได้ อย่างถูกต้ อง (2.2,2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับผลการประเมินในรอบปี ที่ผ่านมา

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาการออกกําลังกายรูปแบบต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ ในทางกายภาพบําบัด การผ่อนคลาย
การเพื่อการไหวเวียนเลือดส่วนปลาย การออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบําบัดทางการกีฬา
เบื้องต้ น

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา
ฝึ กปฏิบัติ30ชม./ภาค
ตามความต้ องการของ การศึกษา
สัมมนา/อภิปราย
นิสติ เฉพาะราย
30 ชม./ภาคการศึกษา

ไม่มี

ศึกษาด้วยตนเอง
2 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1
ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

5. ทักษะ
4.
การ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
3. ทักษะ
6. ทักษะการ
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
ปฏิบตั ิ
ทาง
และ
การสือ่ สาร
ทางวิชาชีพ
ปั ญญา
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พัฒนาและส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้ อมกับการเรียนรู้ท้งั ทางด้ านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพื่ อสามารถให้ ผ้ ูเรี ยนนําไปใช้ ในการรั กษาและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
แก่ผ้ ูอ่นื และสังคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2.มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ องสามารถแยกแยะความดีความชั่วและจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง)
3.เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์(ความรับผิดชอบรอง)
4.(ไม่ประเมิน)
5.มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์(ความรับผิดชอบรอง)
6.(ไม่ประเมิน)
7.(ไม่ประเมิน)
8.สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม
(ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่ างการสอนปฏิบัติการ
พื้นฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหัวข้ อการสอนให้ มีการวิ เคราะห์ ประเด็นปั ญ หาจริ ยธรรมในการ
ปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ งานที่ได้ รับมอบหมายตลอดรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิตกายภาพบํา บั ดต้ อ งมีความรู้ ในศาสตร์ เกี่ยวกับการเคลื่ อนไหวและการออกกํา ลั งกายและ
สามารถนําความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องมาบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่
สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ น ธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปั จจุบัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. (ไม่ประเมิน)
6. (ไม่ประเมิน)
7. (ไม่ประเมิน)
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายอย่างเป็ นระบบ
2. การสัมมนา การอภิปรายการค้ นคว้ าเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรี ยน เช่ น การ
สัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่าง มีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสติ นําเสนอความรู้ทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้เชิงวิชาการ

อย่างสร้ างสรรค์
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือ นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. สัม มนากรณีศึ ก ษาทางคลิ นิก เกี่ย วกับ ผู้ ป่ วย ในสาขาวิ ชากายภาพบํา บั ด และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา

การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรี ยนรู้ท่ีจะพั ฒนาตนเอง
ในศาสตร์ ของวิ ชาชี พและศาสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ ด้านความสัมพั นธ์ระหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. (ไม่ประเมิน)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบ
ของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิ ชาการและวิ ชาชี พในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็น ของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. 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
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
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5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา
เพื่ อ ให้ นิ สิตมี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด มี คุณสมบั ติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบั ดในการตรวจประเมิน วิ นิ จฉั ย
ป้ องกัน บําบัด รั กษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพแก่ผ้ ูใช้ บริ การตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบั ด(ความ
รับผิดชอบรอง)
2.มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ า ใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และศาสตร์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ ง รวมทั้งการใช้ เ หตุ ผลทางคลิ นิ ก
(clinical reasoning) ในการปฏิบัติงาน(ความรับผิดชอบรอง)
3.มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ อย่าง
เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความสามารถในการปฏิบัตทิ กั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย (ความรับผิดชอบ
รอง)
6.2 วิธกี ารสอน
1. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้ มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีภาวะการบาดเจ็บหรือความ
เจ็บป่ วยในลักษณะต่างๆและให้ นิสติ ประยุกต์รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อการรักษาอย่าง
เหมาะสม
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2

5/10/59

8.30-12.30

4

สอบปฏิบตั ิ

8.30-12.30

สอบ

3/10/2559

สัมมนา

1

ปฏิบตั ิ

เวลา

บรรยาย

1. แผนการสอน
ครั้ง
ที่
วันที่

ผูส้ อน
หัวข้อ

อาจารย์
พิเศษ

3

10/10/2559 8.30-12.30

4

12/10/2559 8.30-12.30

4

Seminar: Pilates (1-50)

5

17/10/2559 8.30-12.30

4

6

19/10 2559 8.30-12.30

4

Seminar: Relaxation
technique (1-53)
Seminar: Yoga (1-50)

7

24/10/2559
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4

Seminar: Tai Chi (1-50)

248

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
(dumbbell, Theraband
Treadmill จักรยานออกกําลัง
กาย

มงคล

248

Computer ลําโพง

248

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
(dumbbell,
Theraband)whirlchair,
crutches

สิรภัทร

สุกลั ยา
สุวัฒน์
ประภาวดี
กสิมา
ทศพล

248
220

สาลี่

รัตติยา
สายธิดา
ทศพล

Gym ball, Gym Roll,
Balance board, Mat
เตียง

248

Computer ลําโพง, Mat

Lab: Group exercise (150)

หยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช

หน้า 8

อุปกรณ์

สุวฒ
ั น์
ประภาวดี
สุกลั ยา
กสิมา
ณัฐกาญจน์

Lab: Exercise for weight
control (1-50)

4

อาจารย์

สถานที่ /
ห้องเรียน

มคอ. 3

8

28/10/2559 8.30-12.30

9

31/10/2559 8.30-12.30

10

2/11/59

8.30-10.30

4
4

2

10.3012.30
11

7/11/2559

4

12 14/11/2559 8.30-12.30

4
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Lab: Aerobic dance (150)

2

8.30-12.30

Seminar: Yoga, Tai Chi,
Pilates in Physical Therapy
(1-50)
Lab: Exercise for peripheral
vascular (1-50)

Seminar: Aerobic dance
(1-50) (สอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
Lab: Sport physical therapy
I (1-50)

Lab: Sport physical therapy
II (1-50)

หน้า 9

สายธิดา
ณัฐกาญจน์

248

Computer, Mat

สุวฒ
ั น์
ประภาวดี
จินตนา
ทศพล
สุกลั ยา
สุวัฒน์
สายธิดา
ทศพล
สุกลั ยา
สุวัฒน์

220

เตียงปรับได้
เครื่องวัดความดัน หูฟัง สาย
วัด เครื่องวัดการไหลเวียน
เลือด

248

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
(dumbbell, Theraband)

248

CD, computer

ทศพล
ผกาภรณ์
วาสนา
กสิมา
ทศพล
ผกาภรณ์
วาสนา
กสิมา

220

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
Computer

220

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
Computer

มคอ. 3

13 21/11/2559 8.30-12.30

4

14 23/11/2559 8.30-12.30

4

15 28/11/2559 8.30-12.30
16

Seminar: Exercise for
health promotion (1-50)
Hippotherapy

4

Seminar: Sport physical
therapy (1-50)
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว

5/12/2559

17 12/12/2559

สุวฒ
ั น์
ทศพล
พีรยา
ณัฐกาญจน์
จินตนา
ทศพล
ทศพล
ผกาภรณ์

248

อุปกรณ์ออกกําลังกาย
(dumbbell, Theraband

220

Computer

248

Computer

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

18 19/12/2559 8.30-12.30

Lab: Exercise for Peripheral
vascular disease- ประเมิน
การปฏิบัติ

4

19 21/12/2559 8.30-10.30

รวมชัว่ โมง
เรียน–สอน
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2

0

30

30

0

2

Lab exam: ประเมินการ
ปฏิบัติ (สํารอง)
60
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สุวัฒน์
ประภาวดี
จินตนา
ทศพล
สุวัฒน์
ประภาวดี
จินตนา
ทศพล

เครื่องวัดความดัน หูฟัง สาย
วัด เครื่องวัดการไหลเวียน
เลือด

220

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

1

ผลการเรียนรู ้
(1.2,1.
3,1.5,1
.8)
2.2
(2.3,)
3.1,3.3
, 3.4,
4.2,4.4
(5.3)

2

(1.2,1.
3,1.5,1
.8)
2.2
(2.3,)
3.1,3.3
, 3.4,
4.2,4.4
(5.3)

3

วิธีการประเมิน

ประเมิน

คุณธรรม

สัมมนาหัวข้ อ
Yoga, Tai Chi,
ความรู้
Pilates in
Physical
ทักษะทางปัญญา
Therapy,
สัมมนา /การค้ นคว้ า
Relaxation
ตามที่มอบหมาย
technique,
ทักษะการวิเคราะห์
Exercise for
เชิงตัวเลข ความ
health promotion
รับผิดชอบ
และ Sport
การสื่อสาร และการใช้
physical therapy
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา
,ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ความ
รับผิดชอบ

2%
15%
15%
5%
3%
2%

คุณธรรม
ความรู้

สัดส่วนของ
การประเมิน*

ปฏิบัติหัวข้ อ
Exercise for
weight control,
ปฏิบัติในชั้นเรียน/
Group exercise,
รายงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
Aerobic dance,
Sport physical
therapy

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2
(2.3,2.
4)
ความรู้
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13%
15%
5%
5%

สอบปฏิบัติ (เก็บ
คะแนน)

19/12/2559
21/12/2559

10%

หมายเหตุ
สรุปรวม
สัดส่วนการ
ประเมินผล
การเรียนรู้แต่
ละด้ านของ
รายวิชานี้จาก
ทุกกิจกรรมมี
ดังนี้
1.คุณธรรม
จริยธรรม
8%
2.ความรู้
38%
3.ทักษะทาง
ปัญญา 34%
4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
12%
5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
8%
รวมทั้งสิ้น
100%
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(1.5,1.
8)
3.1
4

(4.2)

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
ทักษะทางปัญญา พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม
ตลอดการจัดการ
การมีส่วนร่วม
เรียนการสอน
อภิปราย
ทักษะความสัมพันธ์
การนําเสนอหน้ าชั้น
ระหว่างบุคคลและ
เรียน
ความรับผิดชอบ
คุณธรรม

4%
4%

2%

3. การประเมินผล
คะแนนรวม 100 % แบ่งเป็ น
3.1 การสัมมนา
40%
- สัมมนาหัวข้ อYoga, Tai Chi, Pilates in Physical Therapy
10 %
- สัมมนาหัวข้ อRelaxation technique
10 %
- สัมมนาหัวข้ อ Exercise for health promotion
10 %
- สัมมนาหัวข้ อ Sport physical therapy
10%
3.2 ปฏิบตั ิในชั้นเรียน/ รายงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
40%
- ปฏิบัติหัวข้ อ Exercise for weight control
10%
- ปฏิบัติหัวข้ อ Group exercise
10%
- ปฏิบัติหัวข้ อ Aerobic dance
10%
- ปฏิบัติหัวข้ อ Sport physical therapy
10%
3.3 สอบปฏิบตั ิ
10%
- หัวข้ อ Exercise for Peripheral vascular disease
10%
3.4 การทํารายงานและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
10%
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนอย่างน้ อย 80% ของเวลาเรียน เข้ าเรียนสายได้ ไม่เกิน 15 นาที สาย 3
ครั้งนับเป็ นขาดเรียน 1 ครั้ง
รายวิชา กบ421 การรักษาด้ วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 3 จํานวนหน่วยกิต 2 (04-2) เป็ นรายวิชาในภาคปฏิบัติ นิสติ ต้ องได้ คะแนนไม่ต่าํ กว่า 60% จึงถือว่า สอบผ่าน ตัดเกรดแบบ
อิงเกณฑ์ (เกณฑ์ B) นิสิตทีไ่ ด้ระดับเกรดตํา่ กว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง
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ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
0-49.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise, foundation and technique. 4th ed. F.A. Davis
company, Philadelphia 2002.
2. Gravis M, Garrison SJ, H art KA, Lehmkuhl LD. Physical medicine and rehabilitation:
the complete approach. Back Well Science, 2000.
3. Sullivan PE. An integrated approach to therapeutic exercise: theory and clinical
approach. Reston, A Prentice –Hall, Verginia, 1982.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติ สามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
- การสังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. การปรับปรุงการสอน
จากการประเมินของนิสติ และคณาจารย์ผ้ ูร่วมสอนไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามที่บันทึกไว้
ใน มคอ.5 หมวด 6 ข้ อ 3 ปี การศึกษา 2558 แต่จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีมติให้ ดาํ เนินการปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม ดังแสดงตามตารางด้ านล่าง
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความต้องการการสนับสนุ น
การดําเนินการปรับปรุง
รายวิชา
จากสาขาวิชา/คณะ
เนื่องจากไม่มีข้อเสนอแนะใน
แบบประเมินรายวิชาจากนิสติ ปี
การศึกษา 2558 แต่เนื่องจากมี
หัวข้ อ Hippotherapy ที่เป็ น
หัวข้ อใหม่ท่นี ่าสนใจ จึงเสนอให้
เพิ่มหัวข้ อดังกล่าวในรายวิชา

ปรับตารางสอนสําหรับปี
การศึกษา 2559 โดยการเพิ่ม
หัวข้ อ Hippo therapy เพิ่มให้
นิสติ ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธกี าร
รักษาด้ วยการออกกําลังกายใน
รูปแบบอื่นที่เพิ่มขึ้น

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนข้ อสอบก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้ อที่
รับผิดชอบ
- การทวนแบบประเมินการให้ คะแนนของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงวิธกี ารสัมมนา
การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนแบบประเมินการสอบ
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