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รายละเอียดของรายวิชา กบ 421การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 3
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจําปี การศึกษา2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กบ 421 การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 3
PX421Movement therapy 3
2. จํานวนหน่ วยกิต
2 (0-4-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรี ชยั
tossaphon@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ โอภาสกรุ ณา
tippawano@swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิ ดา ลาภอนันตสิ น
saitida@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุ กลั ยา กฤษณเกรี ยงไกร
sukalya@swu.ac.th
อาจารย์ ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@swu.ac.th
อาจารย์ผกาภรณ์ พูเ่ จริ ญ
paka@swu.ac.th
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิ ชย์
wassana@swu.ac.th
ผศ. ดร.วริ นทร์ กฤตยาเกียรณ
warink@swu.ac.th
อาจารย์สุวฒั น์ จิตรดํารง
suwatj@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ ณรงค์
nuttakarn@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กสิ มา เอกธุ วะปราณี
kasima.ek@gmail.com
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
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รศ.สาลี่ สุ ภาภรณ์
อาจารย์มงคล ศริ วฒั น์
คุณสิ รภัทร เรื องมณี

-

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
23 มิถุนายน 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา

1. บอกความหมาย วัตถุ ประสงค์ หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการเลื อกวิธีออก
กําลังกายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิ บตั ิ ท่าออกกําลังกายสําหรับผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติ ระบบไหลเวียนหลอดเลื อดส่ วนปลาย
(Exercise for peripheral vascular disease) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วิเคราะห์ และเลือกใช้วิธีการออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่น
(Flexibility exercise)ได้อย่างถูกต้องได้แก่การออกกําลังกายแบบโยคะ (Yoga) ไทเก็ก (Thi Chi)
4. ปฏิบตั ิวธิ ี การออกกําลังกายเพื่อการผ่อนคลายและการใช้กลิ่นในการบําบัดรักษา (Relaxation and
Aromatherapy technique) ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิ บ ัติวิธี ก ารออกกํา ลัง กายเพื่ อเพิ่ ม ความทนทานของกล้า มเนื้ อเฉพาะส่ ว นและทั้ง ร่ า งกาย
(Endurance exercise: muscular, cardiovascular endurance) ได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์ และเลือกใช้วธิ ี การออกกําลังกายเพื่อเพิม่ ความมัน่ คงของร่ างกาย(Stability exercise)ได้
อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ เลื อกใช้และปฏิ บตั ิ วิธีการออกกําลังกายที่ เกี่ ยวข้องกับทางการกี ฬา (Sport physical
therapy) ได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

เป็ นการศึ ก ษาทฤษฎี และปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกกําลังกายประเภทต่า งๆ โดยวิเคราะห์ หลักการ
ออกแบบและประยุกต์ท่าออกกําลังกาย เพื่อกระตุน้ ระบบประสาทและกล้ามเนื้ อให้เกิดการตอบสนอง เพิ่ม
การไหลเวียนของหลอดเลือดส่ วนปลาย เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุน่ การผ่อนคลาย
ความทนทาน การออกกําลังกายที่เกี่ยวข้องกับทางการกีฬาการออกกําลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่การ
ออกกําลังกายแบบกลุ่ม และแอโรบิกดานซ์

2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไม่มี

ไม่มี

ฝึ กปฏิบัติ
ฝึ กปฏิบตั ิ30ชม./ภาค
การศึกษา
สัมมนา/อภิปราย 30
ชม./ภาคการศึกษา

ศึกษาด้ วยตนเอง
2 ชม./ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํ ปรึ กษาในชัว่ โมงแรกของการทําความเข้าใจวิชา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ตอ้ งการ) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

4.ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3


6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

2 3 4 5
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมและจริ ยธรรมไปพร้อมกับการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิเพื่อสามารถให้ผเู ้ รี ยนนําไปใช้ในการรักษาและก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งสุ ด แก่
ผูอ้ ื่นและสังคมส่ วนรวม โดยมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2.มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้องสามารถแยกแยะความดีความชัว่ และจัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมในการ
ดํารงชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง)
3.เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์(ความรับผิดชอบรอง)
4.(ไม่ประเมิน)
5.มีระเบียบวินยั และซื่ อสัตย์(ความรับผิดชอบรอง)
6.(ไม่ประเมิน)
7.(ไม่ประเมิน)
8.สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
(ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พในการสอนปฏิบตั ิการพื้นฐาน
วิชาชีพและปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
2. ส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรมให้ มี การพัฒนาด้านจิ ตสํ านึ กสาธารณะโดยตระหนักถึ ง หน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมในหัวข้อการสอนให้มีการวิเคราะห์ ประเด็ นปั ญหาจริ ยธรรมในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายตลอดรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
2. ความรู้
2.1ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
นิ สิ ต กายภาพบํา บัด ต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นศาสตร์ เกี่ ย วกับ การเคลื่ อ นไหวและการออกกํา ลัง กายและ
สามารถนําความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการความรู ้เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาํ ไปสู่
สุ ขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
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2. มีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู ้ในศาสตร์ ของวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้น ธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปั จจุบนั (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. (ไม่ประเมิน)
6. (ไม่ประเมิน)
7. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธีการสอน
1. จัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายทั้งอย่างเป็ นระบบ
2. การสัมมนา การอภิปรายการค้นคว้าเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อการส่ งเสิ รมสุ ขภาพ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบตั ิของแต่ละหัวข้อในรายวิชา
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรี ยน เช่น การสัมมนา
การอภิปรายหรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
นิ สิตต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้นคว้า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชี พ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
กําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิ ดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ ทางวิชาชี พและความรู ้ อื่นที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริ การทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู ้ ในศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่าง มีประสิ ทธิ ภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บททาง
สุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. การจัด สั ม มนาโดยให้นิ สิ ต นํา เสนอความรู ้ ท างวิช าการ งานวิจ ยั และ นวัต กรรมที่ เ กี่ ย วกับ

สาขาวิชากายภาพบําบัด และมีการแลกเปลี่ยน ความรู ้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์
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3. การทํางานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้และค้นคว้าหรื อ นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบําบัดหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สัมมนากรณี ศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผูป้ ่ วยหรื องานวิจยั ต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและ
สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ ป ลอดภัย และมี คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารทาง
กายภาพบําบัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา

การอภิปรายหรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ไ ขปั ญ หา โดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
นิ สิตต้องมี ความสามารถในการปรับตัวและมี ปฏิ สัมพันธ์ อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุ กฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ตอ้ งมี ความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิหน้าที่และเรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ ของวิชาชี พและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. (ไม่ประเมิน)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชี พ องค์กร
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนโดยใช้รูปแบบของ
กิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิ ดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน อันจะ
นําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามทาง
วิช าการและวิชาชี พ ในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้า แสดงความคิ ดเห็ นของตนและ
พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนา
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3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติ
หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรู ปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
ด้ านที่ ๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
6.1 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพที่ตอ้ งการพัฒนา
เพื่ อให้นิ สิ ต มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติท ัก ษะทางวิช าชี พ กายภาพบํา บัด มี คุ ณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พกายภาพบําบัดที่สามารถให้บริ การกับ
ผูร้ ั บบริ การได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพจึงมี การกําหนดผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะ การปฏิ บตั ิ ทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ท กั ษะทางวิช าชี พ กายภาพบํา บัดในการตรวจประเมิ น วินิ จฉัย
ป้ องกัน บํา บัด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารตามข้อกํา หนดสภากายภาพบํา บัด(ความ
รับผิดชอบรอง)
2.มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชี พกายภาพบําบัด และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน(ความรับผิดชอบรอง)
3.มีความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบําบัดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง)
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4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย(ความรับผิดชอบรอง)
6.2 วิธีการสอน
1. ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้มีการยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่มีภาวะการบาดเจ็บหรื อความเจ็บป่ วยใน
ลักษณะต่างๆและให้นิสิตประยุกต์รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสม
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สั มมนา

ปฏิบัติ

บรรยาย

วันที่

เวลา

5/10/2558

8.30-12.30

4

Lab: Exercise for weight
control (1-53)

12/10/2558

8.30-12.30

4

Lab: Group exercise (1-53)

14/10/2558

8.30-12.30

19/10/2558

8.30-12.30

21/10/2558

8.30-12.30

4

Seminar: Yoga (1-53)

26/10/2558

8.30-12.30

4

28/10/2558

8.30-12.30

4

Seminar: Relaxation technique
(1-53)
Seminar: Pilates (1-53)

2/11/2558

8.30-12.30

4
4

หัวข้ อ

Seminar: Tai Chi (1-53)

อาจารย์ พิเศษ

อาจารย์

มงคล

สุวฒั น์
ประภาวดี
สุ กลั ยา
กสิ มา
สุ กลั ยา
สุวฒั น์
ประภาวดี
กสิ มา
ณัฐกาญจน์

220

สาลี่

สุวฒั น์
กนกวรรณ (ท)
ประภาวดี
ทศพล
ทศพล

220

สิ รภัทร

รัตติยา
สายธิ ดา
ณัฐกาญจน์
ผกาภรณ์
วริ นทร์

220

Lab: Exercise for peripheral
vascular (1-53)

4
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308 /248

248

248

248
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4/11/2558

8.30-12.30

4

9/11/2558

8.30-12.30

4

16/11/2558

8.30-10.30

2

2

Seminar: Aerobic dance (1-53)

23/11/2558

10.3012.30
8.30-12.30

4

30/11/2558

8.30-12.30

4

Seminar: Exercise for health
promotion (1-53)
Seminar: Sport physical
therapy (1-53)
หยุดชดเชยวันพ่อแห่ งชาติ

Seminar: Yoga, Tai Chi,
Pilates in Physical Therapy (153)
Lab: Sport physical therapy II
(1-53)

8.30-12.30

4

21/12/2558

8.30-12.30

4

รวมชั่วโมง
เรียน–สอน

0

30

ผกาภรณ์
วริ นทร์
วาสนา
ทศพล
สุ กลั ยา
สุวฒั น์
สายธิ ดา
ทศพล
สุ กลั ยา
สุวฒั น์
สุวฒั น์
ทศพล
ผกาภรณ์
ทศพล

Lab: Aerobic dance (1-53)

7/12/2558
14/12/2558

วาสนา
ทศพล
สายธิ ดา
ณัฐกาญจน์

30

0

0

Lab review: examination
(Exercise for Peripheral
vascular disease) สอบเก็บ
คะแนน
Lab review: examination
(Exercise for Peripheral
vascular disease สํารอง) สอบ
เก็บคะแนน
60

248

220

248 / 308

248 / 308
248
248

สุวฒั น์
กนกวรรณ
ประภาวดี

220

สุวฒั น์
ประภาวดี
ทศพล

220

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

1

ผลการเรียนรู้
(1.2,1.3,1
.5,1.8)
2.2 (2.3,)

คุณธรรม2.2,3.1,3.3,3.4,4.2,4.4
(1.2,1.3,1.5,1.8,2.3,5.3)
ความรู ้

3.1,3.3,
3.4,

ทักษะทางปั ญญา
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วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัมมนา /การค้นคว้า
ตามที่มอบหมาย

สัมมนาหัวข้อ Yoga, Tai Chi,
Pilates in Physical Therapy,
Relaxation technique,
Exercise for health promotion
และ Sport physical therapy

สั ดส่ วนของการ
ประเมิน*
4%
12%
10%
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4.2,4.4
(5.3)
(6.1,6.2,
6.3,6.4,
6.5)
(1.2,1.3,1
.5,1.8)
2.2 (2.3,)

2

3.1,3.3,
3.4,
4.2,4.4
(5.3)
(6.1,6.2,
6.3,6.4,
6.5)

3
2.2
(1.3,1.7,2.
3,2.4)

3.1
(4.2)
(5.3)

6%
4%

การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

4%

คุณธรรม2.2,3.1,3.3,3.4,4.2,4.4
(1.2,1.3,1.5,1.8,2.3,5.3)
ความรู ้

4%
10%

ทักษะทางปั ญญา
,ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ความ
รับผิดชอบ
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน/
รายงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ปฏิบตั ิหวั ข้อ Exercise for
weight control,
Group exercise,
Aerobic dance,
Sport physical therapy

11%
5%
5%

การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

ความรู ้
(คุณธรรม)
(1.5,1.8)

4
3.1
(1.5) (1.8)
(4.2)(5.3)

,ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ความ
รับผิดชอบ
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5%
ทบทวนปฏิบตั ิ (เก็บ
คะแนน)

การเข้าชั้นเรี ยน
พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
ทักษะทางปั ญญา
พฤติกรรมการทํางาน
(คุณธรรม, ทักษะความสัมพันธ์
กลุ่ม
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ,
การมีส่วนร่ วม
ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
อภิปราย
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
การนําเสนอหน้าชั้น
สารสนเทศ))
เรี ยน

14/12/2558
21/12/2558

4%
2%

ตลอดการจัดการเรี ยนการ
สอน

3. การประเมินผล
คะแนนรวม 100 % แบ่งเป็ น
3.1 การสั มมนา
- สัมมนาหัวข้อYoga, Tai Chi, Pilates in Physical Therapy
- สัมมนาหัวข้อRelaxation technique
- สัมมนาหัวข้อ Exercise for health promotion
- สัมมนาหัวข้อ Sport physical therapy
3.2 ปฏิบัติในชั้ นเรียน/ รายงานที่ได้ รับมอบหมาย
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10 %
10%
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- ปฏิบตั ิหวั ข้อ Exercise for weight control
10%
- ปฏิบตั ิหวั ข้อ Group exercise
10%
- ปฏิบตั ิหวั ข้อ Aerobic dance
10%
- ปฏิบตั ิหวั ข้อ Sport physical therapy
10%
3.3 ทบทวนปฏิบัติ
10%
- ทบทวนปฏิบตั ิหวั ข้อ Exercise for Peripheral vascular disease
10%
3.4 การเข้ าชั้ นเรียน/พฤติกรรมในชั้ นเรียน
10%
นิสิตต้องเข้าเรี ยนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรี ยน เข้าเรี ยนสายได้ไม่เกิน 15 นาที สาย 3 ครั้ง
นับเป็ นขาดเรี ยน 1 ครั้ง
รายวิชา กบ421 การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 3 จํานวนหน่วยกิต 2 (0-4-2)
เป็ นรายวิชาในภาคปฏิบตั ิ นิ สิตต้องได้คะแนนไม่ต่าํ กว่า 60% จึงถือว่า สอบผ่ าน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
(เกณฑ์ B) นิสิตทีไ่ ด้ ระดับเกรดตํ่ากว่ า C ต้ องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง

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 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
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.
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2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน กับ ผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดย ทีมผูร้ ่ วมสอน หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ที่ต้งั ไว้
3. การปรับปรุงการสอน
-การประมวลความคิดเห็นของนิ สิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุ ปปั ญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้ นสุ ดการสอนเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุ งรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
-ปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุ่ นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การประชุมข้อสอบก่อนนําไปใช้จริ งจากกลุ่มอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนในรายวิชาแต่ละหัวข้อที่
รับผิดชอบ
- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทีมผูร้ ่ วม
สอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบปฏิบตั ิ/สัมมนา/รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
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- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู ้ที่ตอ้ งปรับปรุ งวิธีการสัมมนา
การค้นคว้าด้วยตนเองและรู ปแบบของจัดการเรี ยนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในรุ่ นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทนั สมัยปรับวิธีการเรี ยนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
- ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ

ข้ อเสนอแนะหลังจากการเรี ยนปี การศึกษา 2557
ควรมีการสอบ Lecture เนื่องจากเรี ยนนานจนลืม
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การปรับปรุ ง
ไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากในรายวิชานี้ตาม
หน่วยกิตเป็ นการเรี ยนปฏิบตั ิและสัมมนาจึงไม่มี
การสอบ Lecture

หน้า 13

