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รายละเอียดของรายวิชา กบ 512 การรักษาด้วยมือ และการเคลือ่ นไหว
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 512 วิชา การรักษาด้ วยมือ และการเคลื่อนไหว
PX 512 Manual and Movement Therapy
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาเอก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อ.ดร.นิตยา
วิริยะธารากิจ
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.กนกวรรณ
วิชัยวงศ์
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.ชัชฎา
ชินกุลประเสริฐ
อาจารย์ผ้ ูสอน
รศ.ดร.วิชัย
อึงพินิจพงศ์
อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.อาทิตย์
พวงมะลิ
อาจารย์พิเศษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คลินิกกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 พฤศจิกายน 2558
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1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้ นิสติ
1. อธิบายหลักการการรั กษาด้ วยมือและการเคลื่อนไหวที่มีการพั ฒนาขึ้นใหม่ และเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล (2.1,2.2,2.3)
2. วิเคราะห์ปัญหาและอธิบายแนวทางแก้ ไขที่ต้องใช้ หลักการการรักษาด้ วยมือและการเคลื่อนไหวที่มี
การพัฒนาขึ้นใหม่ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลได้ อย่างเหมาะสม (3.1,3.2)
3. ปฏิบัติเทคนิคเฉพาะ และพัฒนาทักษะการรักษาด้ วยมือและการเคลื่อนไหวที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่
และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลได้ อย่างเหมาะสม (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6)
4. นําเสนอและสัมมนาในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์การรักษาด้ วยมือและการ
เคลื่ อนไหวที่มีการพั ฒนาขึ้นใหม่ และเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากลในการตรวจประเมินและการรั กษา และ
ติดตามความก้ าวหน้ าทางด้ านการวิจัย
(3.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.3,5.4)
5. แสดงออกถึงการจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการ โดยใช้ พ้ ืนฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชี พ จริ ยธรรมการวิจัย สิทธิผ้ ูป่วย อย่างมีเหตุผล มีการสนับสนุ นให้ ผ้ ูอ่ ืนใช้ ดุลยพินิจ
ทางด้ าน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการแก้ ปัญหาทั้งในที่ทาํ งานและชุ มชนให้ สอดคล้ องกับบริบท
ทางสังคม (1.1,1.2,1.3,1.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. มีการปรับปรุงโดยเพิ่มระยะเวลาในการฝึ กปฏิบัติและทบทวนในแต่ละหัวข้ อเพิ่มขึ้น และให้ มีการ
ฝึ กปฏิ บั ติ ใ นผู้ ป่ วยจริ ง เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ทัก ษะในการปฏิบั ติ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อเสนอแนะจากที่ได้ สรุปผลการดําเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาหลั ก การ พั ฒ นาทัก ษะการรั ก ษาด้ ว ยมื อ และการเคลื่ อ นไหว ศึ ก ษาเทคนิ ค เฉพาะที่มี ก าร
พัฒนาขึ้นใหม่และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ในการ
ตรวจประเมินและการรักษา และศึกษาความก้ าวหน้ าทางด้ านการวิจัย

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ / สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

15 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบัติการ/ สัมมนา/อภิปราย
60 ชม./ภาคการศึกษา

60ชม./
ภาคการศึกษา
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3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล

- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจ
วิชา และนิสิตสามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถติดต่อผ่านทาง
email
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุ คคลและรายกลุ่ ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) ไม่ น้อยกว่ า 1
ชม./สัปดาห์

4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการปฏิบตั ิ
สื่อสารและ
ทางวิชาชีพ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1

1 2

3

4 1 2

3

4

1

2

3

4 5

 



  











  

           

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติงานและดํา เนิ น ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บ ททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดและการวิจัยโดยใช้ พ้ ื นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริ ยธรรมการวิจัย หลักการ
ทางสิทธิมนุษยชน สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้ วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปั ญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริ ยธรรมการวิจัยและริ เริ่มให้ เกิดการ
ปรับปรุงและแก้ ไข
3. สามารถสนับสนุนให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
แก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
4. มีความเป็ นผู้ นํา และสามารถส่ งเสริ มให้ มีก ารประพฤติ ตามหลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในที่
ทํางาน และที่ชุมชน
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1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่ างการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
2. ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รง
ชี พ และการปฏิบั ติงานในวิชาชีพ
3. ส่งเสริ มการมี ความรั บ ผิดชอบต่ อการกระทํา ของตนเอง การมี ระเบี ยบวิ นัย ระหว่ า งการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ และงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติ
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ และทักษะการรักษาด้ วยมือและการ
เคลื่ อ นไหว ที่เ ป็ นเทคนิ คเฉพาะที่มีก ารพั ฒนาขึ้ น ใหม่ แ ละเป็ นที่ยอมรั บ ในระดับ สากลของวิ ชาชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิ ดกระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. สามารถค้ นคว้ าความรู้ท่เี ป็ นปั จจุ บันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพั ฒนา ข้ อสรุป
ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่าง
มีเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้ าใจในทฤษฎีหลักการ และแนวคิดที่เป็ นแกนในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างท่องแท้ และ
ลึกซึ้ง
3. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้ง และกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลงไป ในวิชาชีพ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติ และสากล
4. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิ จัย การออกแบบการวิ จัยและการบริ หารจัดการการวิ จัย
(ความรับผิดชอบรอง)
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ
ค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยน มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
3. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและปฏิบัติกบั กรณีศึกษา
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปั ญหาสําคัญโดยใช้ ความเข้ าใจอันท่องแท้ ทางทฤษฎี และเทคนิค
การแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถพั ฒนาแนวคิดริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์เพื่ อตอบสนองประเด็นปั ญหาด้ วยดุ ลยพิ นิจอย่ าง
เหมาะสม
3. สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์ โดยบูรณา
การแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ความ
รับผิดชอบรอง)
5. สามารถขยายองค์ความรู้ หรื อแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
3.2
1.
2.
3.

วิธกี ารสอน
ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
สัมมนากรณีศึกษา และการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิง
มอบหมายงานที่มุ่งให้ นิสิตได้ เรียนรู้ ค้ นคว้ า วิเคราะห์งานวิจัยหรื อโครงการวิจัยเพื่ อขยายองค์
ความรู้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ หรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาที่
เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพั ฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่ วมกันได้ มีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้ อโต้ แย้ ง และแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ได้ ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็ นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้ อย่างเหมาะสมและมี
ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
3. มีความสามาถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมที่ผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ ซ่ึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ สรุป
และเสนอแนะการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้ (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่ องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ
วิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
4. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผ่านทางสื่อที่
เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน หรื อกรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิ ชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เป็ นการฝึ กปฏิบัติการในห้ องปฏิบัติการเท่านั้น โดยไม่มีการฝึ กภาคสนาม เพื่ อให้ นิสิตสามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและ
ให้ การรั กษา การป้ องกัน การส่งเสริ ม รวมถึงให้ คาํ แนะนําและดูแลผู้ ป่วยได้ ตรงกับปั ญหาทาง
กายภาพบําบัด
2. สามารถพั ฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลิ นิก ทักษะ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
4. สามารถนําบทสรุ ปจากการค้ นคว้ าและวิ เคราะห์ มาประยุกต์และปรั บปรุงแผนการให้ การรั กษา
ผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ท่เี ข้ ามารับคําปรึกษาด้ วยความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม
กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและให้ ความสําคัญต่อสิทธิผ้ ูป่วย
6. สามารถปฏิบั ติงานร่ ว มกับ วิ ชาชี พ ต่ างๆได้ อ ย่ างเป็ นทีมและมี ความเป็ นผู้นํา และผู้ ตามในทีม
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
6.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ ฝึกการดูแล การรักษา การวิเคราะห์
ปั ญ หา และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ ว มกับการใช้ เ หตุผลทางคลิ นิ ก และ
หลักฐาน เชิงประจักษ์
2. นําเสนอปั ญหา แผนการดูแลสุขภาพ การรั กษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบบูรณา
การทักษะทางวิชาชีพ
3. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการปฏิบัตงิ าน
4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ูป่วย และเคารพในศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ แก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ
จําลอง ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในสิทธิผ้ ูป่วย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

ศ.5 ก.พ. 59

12.00-17.00

2

พฤ.11 ก.พ. 59

9.00-11.00

3

ศ.12 ก.พ. 59

8.30-11.30
13.30-15.30

4

พฤ.
18 ก.พ. 59

21-23 ก.พ.59

8.30-16.30

6

พฤ.25 ก.พ.59

9.00-11.00

อาจารย์
พิเศษ

หัวข้อ

5

3
2

สื่อที่ใช้

ห้อง

Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการสอน
ผู้ป่วยจําลอง

604

ผู้ป่วยจริง

คลินิก
ประสาน
มิตร

Powerpoint

601

Practice:Advanced neural mobilization

อ.นิตยา

Seminar: Advanced neural mobilization

อ.ดร.นิตยา

ทบทวนปฏิบตั ิการ:: Advanced neural
mobilization

อ.ดร.นิตยา

ผู้ป่วยจําลอง

604

อ.ดร.นิตยา

ผู้ป่วยจําลอง

604

อ.ดร.นิตยา

Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการสอน
ผู้ป่วยจําลอง

604

อ.ดร.
กนกวรรณ ว.

ผู้ป่วยจริง

คลินิก
องครักษ์

1 สอบปฏิบตั ิการ:: Advanced neural mobilization
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อาจารย์
ผูส้ อน

อ.ดร.นิตยา

Advanced neural mobilization

2

5

อาจารย์
ผูส้ อน

Lecture: Advanced neural mobilization

15.30-16.30

5

สอบปฏิบตั ิ

3

สอบบรรยาย

8.00-11.00

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วัน/เดือน/ปี

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน

16

Mobilization with movement

2

Practice: Mobilization with movement

หน้า 8

รศ.ดร.
อาทิตย์

อ.ดร.
วีรยา

มคอ. 3

2

อ. 8 มี.ค. 59
10.30-11.30

9

ศ.18 มี.ค. 59

9.30-12.30
1
0

1

8.30-10.00

อาจารย์
พิเศษ

หัวข้อ
Seminar: Mobilization with movement

3

8.30-10.30
8

สอบปฏิบตั ิ

13.30-16.30

สอบบรรยาย

อ.1 มี.ค. 59

สัมมนา

7

ปฏิบตั ิ

วัน/เดือน/
ปี

เวลา

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน (ต่อ)

1.5

ทบทวนปฏิบตั ิการ: Mobilization with
movement
สอบปฏิบตั ิการ:: Mobilization with
movement
สอบทฤษฎี ครั้งที่ 1
Lecture: Muscle energy technique

3

ศ.1 เม.ย.59
13.30-15.30

2

Muscle energy technique

3

Muscle energy technique

11

อ.5 เม.ย.59

13.30-16.30

12

อ.19 เม.ย. 59

13.30-16.30

13

อ.26 เม.ย.59

9.00-11.00
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3
2

Seminar: Muscle energy technique
Practice: Muscle energy technique

หน้า 9

อาจารย์
ผูส้ อน
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.วีรยา

อาจารย์
ผูส้ อน

สื่อที่ใช้

ห้อง

อ.ดร.นิตยา

Powerpoint

601

ผู้ป่วยจําลอง

604

ผู้ป่วยจําลอง

604

Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
Powerpoint
ผู้ป่วยจําลอง
Powerpoint
ผู้ป่วยจําลอง

601

Powerpoint

601

ผู้ป่วยจริง

คลินิก
องครักษ์

อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.

อ.ดร.ชัชฎา

604

604
604

มคอ. 3
13.30-15.30
14

ทบทวนปฏิบตั ิการ:: Muscle energy
technique

2

ศ.29 เม.ย.59

1 สอบปฏิบตั ิการ:: Muscle energy technique

15.30-16.30
15

พฤ.13 พ.ค.59

8.30-11.00

16

14-15 พ.ค. 59

8.30-17.00

สอบทฤษฎี ครั้งที่ 2

2.5
4

8.30-10.30
17

11

Sport with manual therapy

2

จ.23 พ.ค. 59
10.30-11.30
รวมชั่วโมง

อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.
กนกวรรณ ว.
อ.ดร.วีรยา

1
15
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51

9

4

ทบทวนปฏิบตั ิการ:: Sport with manual
therapy
สอบปฏิบตั ิการ:: Sport with manual
therapy

4
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อ.วิชัย

ผู้ป่วยจําลอง

604

ผู้ป่วยจําลอง

604

Powerpoint
เอกสาร
ประกอบการ
สอน ผู้ป่วย
จําลอง

601

อ.นิตยา

ผู้ป่วยจําลอง

604

อ.นิตยา

ผู้ป่วยจําลอง

604

อ.นิตยา

604

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

1,2และ
3

1,2และ
3

1,2และ
3

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

คุณธรรมจริยธรรม
1.1,1.2,1.3,1.4

ความรู้
2.1,2.2,2,3(2.4)

ทักษะทางปัญญา
3.1,3.2,3.3,(3.4,3.5)

ประเมิน

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบัติ
ตลอดการ
จัดการเรียน
- การตอบคําถามและการแสดงออกที่
เกี่ยวข้ องกับจริยธรรมในการสัมมนาและ การสอน
การฝึ กปฏิบัติ
- การสอบทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
สัมมนา
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

สัดส่วนของ
การ
ประเมิน*

10%

สัปดาห์ท่ี 11
และตลอด
การจัดการ
เรียนการสอน

20%

- การสอบทฤษฎี
สัปดาห์ท่ี 11
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
และ
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
ตลอดการ
สัมมนา
จัดการเรียน
- รายงานรายบุคคล
การสอน
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

20%

ทักษะความสัมพันธ์
- พฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบัติ
ระหว่างบุคคลและความ
2 และ3
- ประเมินจากการสัมมนา
รับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน
4.1,4.2,4.3
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
3
การใช้ เทคโนโลยี
- รายงานรายบุคคล
สารสนเทศ
5.2,5.3,5.4(5.1)
ทักษะการปฏิบัติ
- การสอบปฏิบัติ
2 และ3
ทางวิชาชีพ
- พฤติกรรมขณะฝึ กปฎิบัติ
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 - ประเมินจากการสัมมนา
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

30%
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 สอบทฤษฎี
กิจกรรมที่ 2 สอบปฏิบัติ แบ่งเป็ น
Advanced neural mobilization
Mobilization with movement
Muscle energy technique
Sport with manual therapy
ประเมินเจตคติ ทักษะการสื่อสารและการปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
รวม
กิจกรรมที่ 3 นําเสนอและสัมมนา แบ่งเป็ น
Advanced neural mobilization
Mobilization with movement
Muscle energy technique
รวม
รวมทั้งหมด

20%
10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%

50%

30%
100%

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
1. นิสติ ต้ องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคปฏิบัติและผลงานแต่ละหัวข้ อต้ องไม่ต่าํ กว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ
ว่าผ่านการประเมิน
• เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
80.0-100
A
75.0-79.9
B+
70.0-74.9
B
65.0-69.9
C+
60.0-64.9
C
55.0-59.9
D+
50.0-54.9
D
< 50
E
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Vicenzino B, et al. (2011). Mobilization with movement; The art and the science. Elsevier
Churchil Livingstone.
2. Lawry GV. (2012). Systematic musculoskeletal examination. Mc Graw Hill.
3. Goodman CC and Kelly Snyder TE. (2013). Differential diagnosis for physical therapists 5th.
Elsevier Churchil Livingstone.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่าน A-tutor หรือ email
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
- ในปี การศึกษา 2558 ได้ ปรับปรุงโดยเพิ่มระยะเวลาในการฝึ กปฏิบัติและทบทวนในแต่ละหัวข้ อ
เพิ่มขึ้น และให้ มีการฝึ กปฏิบัติในผู้ป่วยจริงเพื่อให้ นิสิตมีทกั ษะในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะจากที่ได้ สรุปผลการดําเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่
ผ่านมา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจรายงาน/ข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้
ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทัน สมั ย ปรั บ วิ ธีก ารเรี ย นการสอน และวิ ธีก ารประเมิน ผลให้ ต รงกับ ผลการเรี ย นรู้ ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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