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รายละเอียดของรายวิชา กบ 612 การควบคุมและเรียนรูก้ ารเคลือ่ นไหว
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ612 การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหว
PX612 Motor Control and Motor Learning
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเอก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chadpsm@gmail.com
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
wanvisap@g.swu.ac.th
อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
anchalee.f@chula.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่ นมาลากุล และคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 ตุลาคม 2559
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ พั ฒนาการแนวความคิด ของทฤษฎีควบคุมการเคลื่อนไหว
และทฤษฎีการเรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างถ่องแท้ และลึกซึ้ง (2.3)
2. สามารถค้ นคว้ าความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและทฤษฎีการ
เรียนรู้การเคลื่อนไหว รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป ข้ อมูล ความรู้เพื่อใช้
ในการรั ก ษาทางกายภาพบํ า บั ด หรื อ การดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนได้ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
(2.1,3.1,3.2, 4.1)
3. สามารถวิ เคราะห์ ข้อเด่ น และข้ อด้ อยของทฤษฎีการควบคุ มการเคลื่อนไหวและทฤษฎีการ
เรียนรู้การเคลื่อนไหวได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ (2.3)
4. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นปั ญหาด้ านการควบคุมการ
เคลื่อนไหวและการเรียนรู้การเคลื่อนไหวด้ วยดุลยพินิจอย่างเหมาะสม (2.2,3.2,3.5)
5. สามารถสังเคราะห์ ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่ อพั ฒนาความรู้ความเข้ าใจด้ านการควบคุมการ
เคลื่ อ นไหวและการเรี ยนรู้การเคลื่ อนไหว โดยบู รณาการแนวคิดต่ างๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง (3.3, 3.5)
6. มีทักษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่ องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้ (5.1,5.2,5.3)
*วงเล็บ คือ ความรับผิดชอบหลักที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพือ่ ปรับเนื้ อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับความสนใจของนิสิตทีล่ งทะเบียนรายวิชานี้ และปรับ
ลําดับของเนื้ อหาให้เหมาะสมกับขั้นตอนการเรียนรู ้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการควบคุมการเคลื่อนไหว พัฒนาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีควบคุมการ
เคลื่อนไหวแบบต่างๆ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีควบคุมการเคลื่อนไหว ศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรู้การเคลื่อนไหว และการพั ฒนาสมรรถนะการเคลื่อนไหว รวมถึงการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีดังกล่ าวใน
การฝึ กการเคลื่อนไหวในประชากรวัยต่างๆ ทั้งที่มีสขุ ภาพดีและที่มีปัญหาทางสุขภาพ
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชม./ภาคการศึกษา (โดย
จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็ น
การบรรยายและสัมมนา)

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

สัมมนา/
อภิปราย
30 ชม./ภาค
การศึกษา

45 ชม./ภาค
การศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู ้

๓. ทักษะทางปั ญญา

๔.
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒ ๓

๔

๕ ๑

๒

๓ ๔ ๑

๒

๓ ๔

๕

๖ ๑

๒

๓ ๑ ๒

๓

๔

































๕

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา โดย
จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีวินั ยและความรั บ ผิด ชอบ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ การมีภ าวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาทางด้ านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้ จากการนําเสนอบทความ
วิ จั ย ภายในรายวิ ช านี้ และสามารถนํา ไปปรั บ ปรุ งการดํา เนิ น การวิ จั ย ของตนเอง โดยมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
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1. สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บ ททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบั ด และการวิ จั ย โดยใช้ พ้ ื นฐานของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จริ ย ธรรมการวิ จั ย
หลักการทางสิทธิมนุ ษยชน สิทธิผ้ ู ป่วย สิทธิของผู้ ประกอบวิชาชี พกายภาพบําบั ด ด้ วยดุ ลย
พินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปัญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเริ่มให้ เกิดการ
ปรับปรุงและแก้ ไข
3. สามารถสนับสนุ นให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การแก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
1. การสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย
2. การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวข้ อสัมมนาที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพัฒนาการความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันล่าสุด
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสามารถบูรณาการและ
พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. สามารถค้ น คว้ า ความรู้ ท่ี เป็ นปั จ จุ บั น ในสาขาวิ ช า รวมทั้ งวิ เคราะห์ ประยุ ก ต์ และพั ฒ นา
ข้ อ สรุ ป ข้ อ มู ล ความรู้ เชิ งประจั ก ษ์ ในการรั ก ษาทางกายภาพบํา บั ด หรื อ การดู แ ลสุข ภาพ
ประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
2. สามารถพัฒนาหรือสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ได้
3. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในวิชาชีพ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและระดับสากล
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยายและสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบําบัดที่เชื่อมโยงกับการ
ควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหว
2. การมอบหมายงานมอบหมายให้ ค้นคว้ าหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ด้านการควบคุมและการเรียนรู้
การเคลื่อนไหวที่ได้ จากบทความวิจัยและบทความวิชาการ
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4. การประยุกต์ความรู้ท่ไี ด้ รับจากงานวิจัยมาสู่การสอนและฝึ กการเคลื่อนไหวในผู้ท่มี ีปัญหา
สุขภาพและผู้ท่มี ีสขุ ภาพดี
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
4. ประเมินจากแนวคิดเพื่อสร้ างวิธกี ารฝึ กการเคลื่อนไหวในผู้ท่มี ีปัญหาสุขภาพและผู้ท่มี ีสขุ ภาพดี
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการพั ฒนาให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาได้ ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นการคิด วิเคราะห์และนําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ โดย
ใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาสําคัญโดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ๆ
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถปรับปรุง สร้ างแนวปฏิบัติ หรื อนวัตกรรมในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่วมกับการสัมมนา
2. การบรรยาย สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
4. มอบหมายงานให้ นิสติ ทําการการค้ นคว้ าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
5. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นและความเป็ นผู้นาํ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
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2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้ อนสูง
โดยมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์ กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่ อส่งเสริ มให้ เกิดการ
แสดงออก ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั งความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้ างสรรค์
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. มีทกั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาโดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
3. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน

1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผ่าน Website
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

11 มค 60
17 มค 60
24 มค 60

2 กพ 60
7 กพ 60

16 กพ 60
24 กพ 60
27 กพ 60
2 มีค 60
9 มีค 60
16 มีค 60
22 มีค 60
28 มีค 60
6 เมย 60

14.3015.30
8.3011.30
8.3010.30
10.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
13.3014.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3011.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30

หัวข้อ
Introduction to Motor Control
Issues

1
3
2
2
4
4

4

Learning and memory

2

4

Motor learning theory

2

Current concepts in Motor
Control (knee control)

3

Human skill performance

4

Structuring learning experience
4

Training motor skills

4

Training motor skills

2

Application of motor learning in
persons with movement
impairments
4

รศ.รัมภา

Adaptation of motor control
through life span and health
conditions
Cases of motor control
impairments
Application of Motor Control in
Practice (research papers)
Application of Motor Control in
Practice
Motor learning theory

สอบบรรยาย
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อาจารย์
รศ.รัมภา

Motor Control Theory

1

2

อาจารย์
พิเศษ

ห้องเรียน

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

เวลา

วันที่

ครั้งที่

1. แผนการสอน

601
601

อ.ดร.วันวิสาข์

601

อ.ดร.วันวิสาข์

601

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
รศ.รัมภา
อ.ดร.วันวิสาข์
รศ.รัมภา
ผศ.ดร.สาย
ธิดา
รศ.รัมภา
อ.ดร.ชัชฎา
รศ.รัมภา
รศ.รัมภา
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
รศ.รัมภา
อ.ดร.อัญชลี

601
601
601
องครักษ์
601
601
601
601
601
601
ม.จุฬา

รศ.รัมภา
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15
16

11 เมย 60
4 พค 60

8.3012.30
8.3012.30
รวม

Evidence-based practice in
training movement
Evidence-based practice in
training movement

4
4
19

22

อ ที่ปรึกษา

601

รศ.รัมภา
อ.ดร.วันวิสาข์

601

19

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้ อ ประกอบด้ วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 612, คอมพิ วเตอร์
notebook เครื่องฉาย LCD ระบบสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์เนตและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้ อง
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

1

คุณธรรมจริยธรรม
(1.1,1.3,1.4)

2

ความรู้
2.1,(2.2),2,3

3

ทักษะทางปัญญา
3.1,3.2,3.3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1,(4.2,4.3)

วิธีการประเมิน

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- การตอบคําถาม

ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมิน*

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

-

- การสอบบรรยาย
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ สัปดาห์ท่ี
2,5,7,11,13
สัมมนา
,16
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

40%

- การสอบบรรยาย
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
่
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ สัปดาห์ที
2,5,7,11,13
สัมมนา
,16
- รายงานรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

40%

- พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- ประเมินจากการสัมมนา
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน

10%
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สัปดาห์ท่ี
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5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.2,5.3,5.4)

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- รายงานรายบุคคล

การประเมินผล
การสอบบรรยาย 30%
Motor control through life span
Learning and memory
Application of motor learning

10%
10%
10%

การสัมมนา 35%
Motor control theory
Motor learning theory
Application of motor control in practice

10%
10%
15%

ปฏิบตั ิการ 35%
Training motor skill
Evidence based practice in training movement

15%
20%

นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึ งจะมีสิทธิ์สอบ
เกณฑ์การตัดสินผล : อิงเกณฑ์ ดังนี้
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
< 50
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สัปดาห์ท่ี
2,5,7,11,13
,16

10%

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Shumway-Cook A, Woollacott MH. (2012) Motor control: translating research into
clinical practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
2. Schmidth RA, Lee TD. (2011) Motor control and learning: a behavior emphasis. 5th ed.
Illinois: Human Kinetics
3. Rosenbaum DA. (2010) Human motor control. 2nd ed. California: Elsevier.
4. Schmidt RA, Wrisberg CA. (2008) Motor learning and performance: a situation-based
learning approach. 4th ed. Illinois: Human Kinetics.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. Van Ooteghem K, Frank JS, Allard F, Buchanan JJ, Oates AR, Horak FB. (2008)
Compensatory postural adaptations during continuous, variable amplitude perturbations
reveal generalized rather than sequence-specific learning. Exp Brain Res 187: 603-611
2. Cappellini G, Ivanenko YP, Poppele RE, Lacquaniti F. (2006) Motor patterns in human
walking and running. J Neurophysiol 95: 3426-3437.
3. Laffaye G, Bardy BG, Durey A. (2007) Principal component structure and sport-specific
differences in the running one-leg vertical jump. Int J Sports Med 28: 420-425.
4. Reisman DS, Bastian AJ, Morton SM. Neurophysiologic and rehabilitation insights from the
split-belt and other locomotor adaptation paradigms. Phys Ther 2010;90:187-95
5. Pai YC, Bhatt T, Wang E, Espy D, Pavol MJ. Inoculation against falls: rapid adaptation by
young and older adults to slips during daily activities. Arch Phys Med Rehabil
2010;91:452-9
6. Puttemans V, Wenderoth N, Swinnen SP. Changes in brain activation during the acquisition
of a multifrequency bimanual coordination task: from the cognitive stage to advanced levels
of automaticity. J Neurosci 2005;25:4270-8.
7. Doyon J. Motor sequence learning and movement disorders. Curr Opin Neurol
2008;21:478-83.
8. Winter DA, Patla AE, Frank JS. Assessment of balance control in humans. Med Prog
Technol 1990;16:31-51.
9. Oates AR, Frank JS, Patla AE, VanOoteghem K, Horak FB. Control of dynamic stability
during gait termination on a slippery surface in Parkinson's disease. Mov Disord
2008;23:1977-83.
10. Boonsinsukh R, Panichareon L, Phansuwan-Pujito P. Light touch cue through a cane
improves pelvic stability during walking in stroke. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:91926.
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11. Boonsinsukh R, Panichareon L, Saengsirisuwan V, Phansuwan-Pujito P. Clinical
identification for the use of light touch cues with a cane in gait rehabilitation post stroke.
Top Stroke Rehabil 2011;18:633-42.
12. Van Ooteghem K, Frank JS, Allard F, Buchanan JJ, Oates AR, Horak FB. Compensatory
postural adaptations during continuous, variable amplitude perturbations reveal generalized
rather than sequence-specific learning. Exp Brain Res 2008;187:603-11.
13. Nieuwboer A, Rochester L, Muncks L, Swinnen SP. Motor learning in Parkinson's disease:
limitations and potential for rehabilitation. Parkinsonism Relat Disord 2009;15 Suppl
3:S53-8.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- จากข้ อเสนอแนะจากนิสติ โดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผ้ ูประสานงานวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิ ดเห็น ของนิ สิต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุป ปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไขเมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอน เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลเบื้ องต้ น ในการปรั บ ปรุ ง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารฝึ กปฏิบัตินอก
สถานที่
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบ
ของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอน
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- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสัมมนา/รายงาน/แผนการฝึ ก และการให้ คะแนน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- 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
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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