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------------------------------------------------------------------------------------ 

1. รายวิชาที่สอน 

475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด 

475 788 Teaching in Physical Therapy 
2. จ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3) 

3. ความมุ่งหมายทั่วไปของรายวชิา 

ความส าคัญด้านการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด ปรัชญาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด และกรณีศึกษา 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 

เม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

4.1 อธิบายปรัชญาการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.2 อธิบายจิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และธรรมชาติของความรู้และการแสวงหาความรู้ 

4.3 อธิบายหลักการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

4.4 อธิบายหลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

4.5 วางแผนและเขียนแผนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

4.6 จัดการเรียนการสอนและประเมินผลด้านการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

5. ลักษณะของรายวิชา 

เปน็วิชาเลือกส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

6. เนื้อหาของรายวิชา 

(ดังตารางท่ีแนบมาพร้อม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนน าเสนอประเด็นปัญหา หรือบรรยาย 

7.2 การสาธิตภาคปฏิบัติโดยผู้สอน 

7.3 ฝึกปฏิบัต ิ

7.4 จัดท าโครงการการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด 

8. วัสดุและอุปกรณ์การสอน 

8.1 เคร่ืองฉาย LCD พร้อมอุปกรณ ์

8.2 อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนต่างๆ 

9. วิธีวัดและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ การซักถามประเด็นปัญหา, และผลงาน/โครงงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการ 

น าคะแนนท่ีได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ท่ีจะสอบผ่านต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 

65 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้ 

A มากกวา่ 80 

B+ =72.50 -79.99 

B =65.00 -72.49 

  



ผลการประเมินการสอนรายวิชา 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด 

 

1.การปรเมินด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามหลักสูตรฯ ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย หลักการ

พื้นฐานของหลักสูตร หลักการจัดการเรียนการสอน และหลักการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียน ท้ังหมด

สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี เนื้อหาที่ผู้สอนจัดให้ตามหลักสูตรมีจ านวนมาก โดยท่ัวไปเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนการสอน หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และหลักการสอน ซึ่งเป็นการยากท่ีผู้เรียนจะสามารถเข้าใจได้ท้ังหมด 

อย่างไรก็ตามในส่วนท่ีเป็นเนื้อหานี้ ผู้สอนคาดหวังว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง เพิ่มเติมภายหลังจากแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมในส่วนท่ีเป็นทักษะ ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถวางแผน เขียนแผนการสอน 

จัดการเรียนการสอน และสอนจริงนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และได้ปฏิบัติการเป็นอย่างดี เอาใจใส่ 

และสนุกสนานกับประสบการด้านการสอน หลายคนมีความเห็นว่าได้ลองสอนจริงไม่คิดว่าจะยุ่งยากและมีความ

ซับซ้อนมาก โดยเฉพาะหากจ าเป็นต้องสอนให้ถูกต้องตามทฤษฏีและหลักการสอนตามเนื้อหาที่ได้เรียน 

 

2.การประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้นั้น เนื่องจากเป็นวิชาเลือกและสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผู้สอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  วิธีการ

สอนจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ไม่เกิน 4 คน มอบหมายงานตามเอกสารประกอบการสอนและ

แผนการสอนท่ีได้เตรียมไว้ และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน โดยมีผู้สอนคอย

แนะน าและชี้แนะการเรียนรู้ และสรุปในชั้นเรียน 
ส่วนการสอนภาคปฏิบัตินั้น จะให้ผู้เรียนได้เตรียมวางแผนการสอน นัดหมายนักเรียน และเตรียม

เนื้อหาตามท่ีผู้สอนถนัด เปิดโอกาสให้สอนจริง โดยมีผู้เรียนอ่ืนๆ สังเกตการณ์ และร่วมประเมินการสอน ตาม

ทฤษฎีและหลักการประเมิน จากนั้นผู้สอนจะร่วมกันให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

การประเมินระหว่างการสอนพบว่า การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวผู้ เรียนได้ให้

ข้อเสนอแนะว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความรู้ใหม่ อ่านเองยากท่ีจะเข้าใจเวลามีจ ากัด อยากให้ผู้สอนช่วยสอน

แบบบรรยาย ส่วนการปฏิบัตินั้น มีความสนุกเร้าใจและตื่นเต้น ได้ประสบการณ์ด้านการสอนซึ่งสามารถน าไปใช้

ในการบรรยาย และรายงานผลการวิจัยในวิชาสัมมนา ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการสอนจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อน

เพียงนี้ 

ปัญหาอุปสรรค์ด้านการจัดการเรียนการสอน คือช่วงเวลาส าหรับการฝึกสอน มีจ ากัด และไม่ตรงกับ

เวลาที่ นักเรียนท่ีผู้เรียนต้องไปสอนว่างจึงต้องนัดหมายสอนนอกตารางเรียน เป็นการเพิ่มภาระให้กับนักเรียน 

นอกจากนั้นเนื้อหาทางกายภาพบ าบัดเป็นเนื้อหาท่ีไม่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรตามตารางสอน (เพราะเวลาท่ี

ฝึกสอนไม่ตรงกับตารางสอนของนักเรียน) ส่วนภาคพิเศษยิ่งมีปัญหาเนื่องจากต้องเรียนวันหยุด ผู้เรียน

แก้ปัญหาโดยการนัดนักเรียนมาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ 

 

3. การประเมินด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในส่วนท่ีเป็นทฤษฏีนั้น ผู้สอนได้ใช้การประเมินโดยการท าข้อสอบ 

โดยผู้สอนจะก าหนดช่วงเวลาให้ผู้เรียนท าข้อสอบโดยอิสระ สามารถเปิดต าราได้ ผ่านระบบเครือข่าย ผลการ

ประเมินผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจและท าได้ดี มีการสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาทฤษฏีจากเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีผู้สอนแจกให้ แต่อีกส่วนหนึ่งไม่พยายามท าความเข้าใจแต่จะพยายามตอบค าตอบเองและ



ลอกค าตอบจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เนต อย่างไรก็ตาม หลังการสอบ ผู้สอนได้สะท้อนผลการท าข้อสอบ

เป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ลงผลค าตอบเพิ่มเติม หากค าตอบเดิมยังไม่พอใจ โดยผู้สอนจะขอสงวนเรื่อง

การให้คะแนน 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบัติ ผู้เรียนส่วนใหญ่ท าได้ดี มีการเตรียมวาง

แผนการสอน เขียนแผนการสอน ด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการทฤษฏี มีความตื่นเต้น

และสนุกสนานกับการสอนมาก ผลคะแนนจึงออกมาค่อนข้างดี แต่มีอุปสรรค์เล็กน้อยส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็น

ภาคพิเศษ เนื่องจากการสอนมีลักษณะของการจัดการไม่เป็นธรรมชาติของห้องเรียนจริง เนื่องจากต้องนัด

ผู้เรียนบางคนด้วยความสมัครใจมาเรียนในวันหยุด (ดังได้กล่าวมาแล้ว) 

4. การประเมินด้านการจัดการและบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาเลือก และผู้เรียนมีความ

หลากหลายมีท้ัง ป โท ป เอก ปีหนึ่งถึงปีสี่ และมีท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ ผู้สอนจึงได้ประสานงานและ

บริหารจัดการโดยผ่านระบบเครื่อข่าย โดยได้จัดท า เวปเพ็จรายวิชาเพื่อเป็นจุดประสานงานในการ download 

เอกสารประกอบการสอน และมีการตั้งกลุ่มผ่านเครื่อข่าย facebook โดยผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนมีส่วนร่วมในการ

สนทนาและนัดหมาย ซึ่งก็เป็นไปได้ดี 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
การเรียนในรายวิชานี้ ผู้เรียนท้ังหมด 21 คน แบ่งเป็นภาคปกติ ป โท 11 คน ป เอก 2 คน ภาค

พิเศษ 8 คน ในจ านวนนี้มีไม่รวมผู้ เรียนท่ีไม่ประสงค์เกรด 2 คน ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เป็นไปตาม ดังนี้  
A =7, B+=8, B=4 และ SU=2 

 
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวผู้สอนจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 


