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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวชิา กภ 192 พืน้ฐานระบบร่างกายมนุษย์-ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2563 
 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

กภ 192  วิชา พื้นฐานระบบร่างกายมนุษย-์ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 
PTX 192 Foundation of Human Body System-Musculoskeletal System 

2. จํานวนหน่วยกิต 
1 (1-0-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั  
หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.นิตยา   วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.a

c.th 
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน 
รายวิชา 

อาจารยพ์รพรหม เชยะสิทธ์ิ pornprom@g.swu.ac
.th 

อาจารยผ์ูส้อน 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 
7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 
8. สถานท่ีเรียน 

 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
9. วนัท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

7 พ.ค. ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 
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เพ่ือใหนิ้สิต ELO TQF 
(จุดดาํ) 

1. อธิบายกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานของระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 1 2.2 
2. วิเคราะห์ปัญหาและอธิบายแนวทางการแกไ้ขดว้ยกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานของระบบกลา้มเน้ือแล

ะกระดูก 
1 3.2 

3. ปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 1.1 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
- 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

พ้ืนฐานโครงสร้าง หนา้ท่ีและการทาํงานของระบบกลา้มเน้ือและกระดูกของมนุษย ์  

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  าด้วยตนเองนอกช้ันเรียน 

2 ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ามตอ้งการของนิสิตเฉพาะราย สมัมนา 13 ชม./ภาคการศึกษา 10 ชม. 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนท่ีตอ้งการ)  ไม่นอ้ยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

      

4. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความ 

สัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. 
ทักษะการวเิคร
าะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโล
ยสีารสนเทศ 

6. 
ทักษะก
ารปฏิบั

ติ         
ทางวชิา
ชีพ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

 ⬤   
   

 ⬤  
 

 ⬤ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีพฒันา 

1. มีความซ่ือสตัย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา 
2. ไม่ประเมิน 
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 
6. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวา่งการจดัการเรียนรู้  
2. ส่งเสริมการมีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินยั ระหว่างการจดัการเรียนรู้ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนา้ท่ี และงานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดการจดัการเรียนรู้ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

 
 

2 ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

1. ไม่ประเมิน 
2. สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ  
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 

 
2.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัใหมี้การใชห้วัขอ้ปัญหา กรณีศึกษา 
สถานการณ์จริง โดยมีส่ือการสอนแบบออนไลน์ประกอบ 

2. ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การคน้ควา้ 
การวิเคราะห์  

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา หรือการอภิปราย  

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 

1. ไม่ประเมิน 
2. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 
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5. ไม่ประเมิน 
6. ไม่ประเมิน 
7. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 
2. สมัมนากรณีศึกษาโดยใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
3. ใชต้วัอยา่งท่ีดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือใชใ้นการแกไ้

ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา การอภิปราย  
2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีกาํหนด 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีพฒันา 

1. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูร่้วมงานได ้(ความรับผดิชอบรอง) 
2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (ความรับผดิชอบรอง) 
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธีการสอน 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหท้าํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้าํและผูต้ามทางวิชาการแล
ะวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ 
ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบของกิจกรรมท่ีมีการมอบหมายงานรายกลุ่ม 
เพ่ือใหเ้สนอแนวทางการวางแผนวิเคราะห์ และแกปั้ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลกัดนัใหเ้กิดการอภิปราย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน อนัจะไปสู่การฝึกท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

 
5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 
1. ไม่ประเมิน 
2. ส่ือสารไดส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ความรับผดิชอบรอง) 
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

 
5.2 วิธีการสอน 

6. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงาน 
โดยใหนิ้สิตไดใ้ชท้กัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้คร่ืองมือวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา 

โดยใหใ้ชท้กัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

วนัที่ เวลา 
บรรยา
ย 

ปฏิบัต ิ
สัมมนา
เสริมบ
รรยาย 

สัมมนา
เสริมป
ฏิบัต ิ

ประเมิ
นในชั้น
เรียน 

สอบบร
รยาย 

สอบป
ฏิบัต ิ

จํานวนชั่วโม
งที่ใช้ในการเ
ตรียมความพ
ร้อมก่อนและ
หลังการเรียน
และเตรียมส
อบและทํากิจ
กรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

จํานวน
นิสิต 

จํานว
นอาจ
ารย์ 

สัดส่วนอา
จารย์ :นิสิต 

หัวข้อ 
อาจารย์ 
  
พเิศษ/Head 

1 พ 2 กย 63 13.30 - 15.30 1               30 1 30 upper quadrant: bone, muscle, nerve นิตยา 

          1           30 1 30 active learning นิตยา 

2 พ 9 กย 63 13.30 - 15.30     

2 

          15 1 15 joint motion group1 นิตยา 

                    15 1 15 joint motion group2 นิตยา 

                          active learning นิตยา 

3 พ 16 กย 63 13.30 - 15.30     

1.5 

  
/ 

    1 15 1 15 joint motion analysis 1 group1 นิตยา 

                  15 1 15 joint motion analysis 1 group2 นิตยา 

                          active learning นิตยา 

4 พ 23 กย 63 13.30 - 15.30     
1.5 

  
/ 

    1 15 1 15 joint motion analysis 2 group1 นิตยา 

                  15 1 15 joint motion analysis 2 group2 นิตยา 
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สัปดาห์
ที่ 

วนัที่ เวลา 
บรรยา
ย 

ปฏิบัต ิ
สัมมนา
เสริมบ
รรยาย 

สัมมนา
เสริมป
ฏิบัต ิ

ประเมิ
นในชั้น
เรียน 

สอบบร
รยาย 

สอบป
ฏิบัต ิ

จํานวนชั่วโม
งที่ใช้ในการเ
ตรียมความพ
ร้อมก่อนและ
หลังการเรียน
และเตรียมส
อบและทํากิจ
กรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

จํานวน
นิสิต 

จํานว
นอาจ
ารย์ 

สัดส่วนอา
จารย์ :นิสิต 

หัวข้อ 
อาจารย์ 
  
พเิศษ/Head 

                          active learning นิตยา 

5 พ 30 กย 63 13.30 - 15.30     1.0   /     1 30 1 30 joint motion analysis 3 นิตยา 

                            active learning นิตยา 

6 พ 14 ตค 63 13.30 - 15.30 1               30 1 30 lower quadrant: bone, muscle, nerve พรพรหม 

          1           30 1 30 active learning พรพรหม 

7 พ 14 ตค 63 13.30 - 15.30     2           30 1 30 joint motion พรพรหม 

                            active learning พรพรหม 

8 พ 21 ตค 63 13.30 - 15.30     1.0   /     1 30 1 30 joint motion analysis 4 พรพรหม 

                            active learning พรพรหม 

9 พ 4 พย 63 13.30 - 15.30     1.0   /     1 30 1 30 joint motion analysis 5 พรพรหม 

                            active learning พรพรหม 

10 พ 11 พย 63 13.30 - 15.30     1.0   /     1 30 1 30 joint motion analysis 6 พรพรหม 

11 พ 25 พย 63 13.30 - 15.30               4 30     การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)   

                            Active learning: การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)   
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สัปดาห์
ที่ 

วนัที่ เวลา 
บรรยา
ย 

ปฏิบัต ิ
สัมมนา
เสริมบ
รรยาย 

สัมมนา
เสริมป
ฏิบัต ิ

ประเมิ
นในชั้น
เรียน 

สอบบร
รยาย 

สอบป
ฏิบัต ิ

จํานวนชั่วโม
งที่ใช้ในการเ
ตรียมความพ
ร้อมก่อนและ
หลังการเรียน
และเตรียมส
อบและทํากิจ
กรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

จํานวน
นิสิต 

จํานว
นอาจ
ารย์ 

สัดส่วนอา
จารย์ :นิสิต 

หัวข้อ 
อาจารย์ 
  
พเิศษ/Head 

    รวม 2 0 13.0 0 0 0 0 10          

    รวม 15 0                      

  
รหสัหน่วยกิ

ต 1 15 0           25           
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. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการประ

เมิน* 

  
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 

 

- พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 
และงานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดการจดัการเรียนรู้ 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

 

ตลอดการจดัการเรียนการ
สอน 

10% 

การประเมินในชั้
นเรียนและประเ
มินออนไลน์ 

ความรู้ 
2.2 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสัมมนา 
- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและสัมมนา 
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

  
3,4,5,8,10 และ 11 

69% 
 

การประเมินในชั้
นเรียนและประเ
มินออนไลน์ 

ทกัษะทางปัญญา 
3.2  

 
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การอภิปราย  
- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีกาํหนด 
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 
 

  
3,4,5,8,10 และ 11 

21% 

2 และ3 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิด
ชอบ 

4.1, 4.2 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2 

 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
- ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน 

กรณีศึกษาในรายวิชา 
โดยใหใ้ชท้กัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้
อง 

ตลอดการจดัการเรียนการ
สอน 

 - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
 
 
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด   

● การประเมินผล 
การนาํเสนอและสมัมนาในหวัขอ้ joint motion analysis  6 คร้ัง  รวม  90 % 
ปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      10%   

     รวมท้ังหมด     100%  
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

1. นิสิตตอ้งมาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบและรับการประเมิน 
2. คะแนนประเมินและผลงานรวมตอ้งไม่ตํ่ากว่า 50 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือวา่ผา่นการประเมิน 

● เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ 
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นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

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 
 
  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.  Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System. St. Louis, Missouri : Elsevier; 2017.  
2.  Joslin G. Surface and Living Anatomy. Chins by RDC Group Limited; 2002.  
3.  Kendall, F.P. McCreary, E.K. Provance, P.G. Rodgers, M.M. Romani WA. Muscles testing and function with 

posture and pain. 5th ed. 2005.  
4.  Reese N, Bandy W. Joint Range of Motion and Muscle Length Testing. U.S.A.: W.B. Saunders; 2002.  
5.  White KF, editor. Illustrated Orthopedic Physical Assessment. 3rd ed. Canada: Mosby Inc.; 2009.  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การส่ือสารและส่งขอ้เสนอแนะของนิสิตผา่นแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลสมัฤทธ์ิเชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏิบติัการ ท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวชิาและ มคอ.5 

ปีท่ีผ่านมา 
การดําเนินการปรับปรุง ความต้องการสนับสนุนจากสาขาวชิา 

- - - 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
-   

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

‐ นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง 
โดยนาํไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ในรุ่นต่อไป 

‐ นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิต เพ่ือพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั 
ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

‐ ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


