
รายวิชา 475 788  

การสอนทางกายภาพบ าบัด 

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

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, และรายงาน/ผลงาน/โครงงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการ 
น าคะแนนท่ีได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ท่ีจะสอบผ่านต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 

65 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้ 

A มากกวา่ 80 

B+ =72.50 -79.99 

B =65.00 -72.49 

  



  

เนื้อหา/ตารางเรียนวชิา 475 788 

การสอนทางกายภาพบ าบัด 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาฯภาคพิเศษ   ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556 
ทุกวันเสาร์อาทิตย์ 0900-1600น (4 สัปดาห์) ห้องสัมมนา 3/2  ช้ัน 3 อาคารใหม่ 

 

ครั้งที ่ วันที่ หัวข้อที่สอน ผู้สอน 

1 ส 8 มิย 56 

0900-1200 
พื้นฐานด้านการเรียนการสอน 1 

 ความเชื่อ, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศกึษาและการจัดการ

เรียนการสอน: สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม 

เทคโนโลยี ฯลฯ 

รศ.ดร.สมชาย 

2 ส 8 มิย 56 
1300-1600 

พื้นฐานด้านการเรียนการสอน 2 

 จิตวิทยาและการเรียนรู้พื้นฐาน 

 ทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐาน 

 ปัจจัยและองค์ประกอบที่มผีลต่อการเรียนรู้ 

 ลักษณะและพัฒนาการของผู้เรียน 

 ธรรมชาติของความรู้และการแสวงหาความรู้ 

รศ.ดร.สมชาย 

3 อา 9 มิย 56 

0900-1200 
การเตรียมและวางแผนการสอน 1 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 การก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

 การจัดและเลือกเนื้อหาสาระ 

รศ.ดร.สมชาย 

4 อา 9 มิย 56 

1300-1600 

การเตรียมและวางแผนการสอน 2 

 การจัดและเลือกกจิกรรมประสบการณ์ส าหรับเรียนรู้ 

 การเลือกและใช้สื่อการเรียนการสอน 

 การเขียนแผนการสอน 

 TQF-HEd (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education) 

รศ.ดร.สมชาย 

5 ส15 มิย 56 

0900-1200 

การสอนและเทคนิคการสอน 1 

 เทคนิคการสอนแบบบรรยาย 

 เทคนิคการสอนแบบปฏิบัตกิาร 

 เทคนิคการสอนแบบกลุ่มย่อย 

 เทคนิคการสอนทางคลินิก 

 ฯลฯ 

 

รศ.ดร.สมชาย 



ครั้งที ่ วันที่ หัวข้อที่สอน ผู้สอน 

6 ส 15 มิย56 
1300-1600 

การสอนและเทคนิคฯ2/นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 รูปแบบการสอนแบบร่วมมอืกันเรียนรู้ 

 รูปแบบการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด 

 ฯลฯ 

รศ.ดร.สมชาย 

7 อา16มิย56 

0900-1200 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 1 

 หลักการวัดและประเมิน 

 หลักการประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้านต่าง  ๆ

 การสร้าง ทดสอบ และวิเคราห์แบบประเมินเบื้องต้น 

รศ.ดร.สมชาย 

8  อา16 มิย56 
1300-1600 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 2 

 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เบื้องต้น 

 การประเมินตามสภาพจริง 

รศ.ดร.สมชาย 

9 ส 22มิย 56 

0900-1200 

การฝึกสอน1 รศ.ดร.สมชาย 

10 ส 22มิย 56 

1300-1600 

การฝึกสอน 2 รศ.ดร.สมชาย 

11  อา23มิย 56 

0900-1200 

การน าเสนอโครงการสอนจริง 1 รศ.ดร.สมชาย 

12  อา23มิย 56 

1300-1600 

การน าเสนอโครงการสอนจริง 2 รศ.ดร.สมชาย 

13  ส 29มิย 56 

0900-1200 

การน าโครงงานไปสอนจริง 1 รศ.ดร.สมชาย 

14  ส 29มิย 56 

1300-1600 

การน าโครงงานไปสอนจริง 2 รศ.ดร.สมชาย 

15  อา30มิย 56 

0900-1200 

การน าเสนอผลสรุปการด าเนินโครงการ รศ.ดร.สมชาย 

  สอบปลายภาค อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556  

 ผู้เรียนจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องหัวข้อและเวลาสอน กับอาจารย์กายภาพบ าบัดเจ้าของ

รายวิชาที่สอนท าโครงการ 

อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
รศ.ดร.สมชาย รัตนทองค า 

สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์  

somch_ra@kku.ac.th   และ http://ams.kku.ac.th/ablearn 

ผู้ประสานงาน: คุณตะวัน พลทองมาก โทร 080 4060445 ptawan@kku.ac.th 

mailto:somch_ra@kku.ac.th%20%20%20และ

