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รายละเอียดของรายวิชา กบ 101 กายวิภาคศาสตร์ระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ101 ระบบร่างกายมนุษย์ ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
PX101 Human Body System – Musculoskeletal System
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (2-4-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชา พื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
pakaphu@gmail.com
อาจารย์ผู้สอน สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
pakaphu@gmail.com
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิ ชย์
techovanichwas@gmail.com อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์กนกวรรณ วิชยั วงศ์
kanok.v899@gmail.com
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์อรวรรณ เยีย่ มพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์จินตนา ตันหยง
tanyong55@gmail.com
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ทิพวัลย์ มีแต้ม
tippawan.oph@gmail.com
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พีรยา เต็มเจริ ญสุ ข
peeraya@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ทศพล เจศรี ชยั
tossaphon@g.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์กสิ มา เอกธุ วะปราณี
kasima@g.swu.ac.th
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1และ 2ชั้นปี ที่ 1
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

- อธิบายลักษณะ รูปร่าง ของกระดูก กล้ ามเนื้อ ข้ อต่อ และเส้ นเอ็นของมนุษย์ท่สี ังเกตและ
คลําจากภายนอกร่างกายได้ [(2.1),2.2,2.3]
- อธิบายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกระดูก กล้ ามเนื้อ ข้ อต่อ และเส้ นเอ็นได้
[2.2,2.3]
- อธิบายความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ ามเนื้อ ข้ อต่อ และเส้ นเอ็น ในการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้
[2.2,2.3,3.1]
- ปฏิบัติการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง [(1.3),(1.4)]
- สืบค้ นและนําเสนอข้ อมูลความรู้กายวิภาคศาสตร์ ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูกเพิ่มเติม นําเสนอ
และอภิปราย เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับกายภาพบําบัดได้
[3.1,(4.2),(5.2),5.3]

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษารูปร่าง ลักษณะโครงสร้ างความสัมพันธ์และการทํางานของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
ของมนุษย์ และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ ในการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
ความผิดปกติท่เี กิดขึ้นกับระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม
- ตามความต้ องการ
เฉพาะราย
30 ชม./ภาคการศึกษา - จัดเวลาทบทวน
ความรู้ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

ปฏิบัติการและสัมมนา
60 ชม./ภาคการศึกษา

6 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน แจ้ งช่องทางการติดต่อ
ขอรับคําปรึกษาในการเรียน และปรับพื้นฐานความรู้ ในชั่วโมงแรกของการเรียน
- จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (ตามความต้ องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์

1. คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3

4

5

  

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

6 7 8 1

2

 

3 4

5 6 7 1





4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

2 3 4 1 2


5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 1 2

3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1 2 3 4 5

 

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดํา เนิ น ชี วิ ต ร่ วมกับ ผู้ อ่ืน ในสังคมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.2 วิธกี ารสอน
1. แนะนําและกํากับดูแลให้ นิสติ ปฏิบัติต่อร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ตามมารยาท
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้ ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และผู้อาวุโส เสมือน
เป็ นผู้ท่มี ีชีวิต บูรณาการกับโครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
2. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาทที่ดีของนักกายภาพบําบัดในการ
สื่อสาร การสังเกตและการสัมผัสร่างกายเพื่อศึกษาตําแหน่งของโครงสร้ างและอวัยวะต่าง ๆ
ในชั่วโมงปฏิบัติการเคลื่อนไหว
3. มอบหมายงานกลุ่ม แบ่งงานกันทําตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ เช่น การค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อ
การสัมมนา และส่งงานตามเวลาที่กาํ หนด
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ความสุภาพและความรับผิดชอบในการดูแลร่างอาจารย์ใหญ่
2. พฤติกรรมระหว่างการเรียนปฏิบัติการเคลื่อนไหว สื่อสาร และสัมผัสร่างกายของเพื่อนนิสติ
ด้ วยความสุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาทที่ดีของนักกายภาพบําบัด
3. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเข้ าเรียนตรงเวลาส่งงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วน
การทํางานและแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ความซื่อสัตย์ในการสอบ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิ ต กายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่ อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริ การ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยายความรู้ทางทฤษฎี
2. กําหนดหัวข้ อการสัมมนาความรู้พ้ ืนฐานในรายวิชาที่เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพและให้ ครอบคลุม
กับความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3. ศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฏี และปฏิบัติการ
2. ประเมินจากการแสดงความรู้ ความเข้ าใจ ในกิจกรรมการสัมมนาและการอภิปราย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรี ยนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการที่ค้นคว้ าเพิ่ มเติม ร่ วมแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานจากการเรียบเรียงข้ อมูลที่ค้นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินความสามารถในการอภิปรายและตอบคําถามจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
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4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการค้ นคว้ าความรู้ รวบรวมและสรุปเพื่อนําเสนอในชั้นเรียน พร้ อมทั้งการ
วางแผนนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเตรียมการตอบข้ อซักถามของ
อาจารย์และนิสติ กลุ่มอื่นๆ
2. การสัมมนาความรู้ เพื่ อส่งเสริ มการแสดงออก การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างกลุ่ ม
ผู้เรียนและผู้สอนรับฟังความเห็นผู้อ่นื
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการมีบทบาทของสมาชิกในกลุ่มในขณะนําเสนอรายงานและอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ตั้งคําถามในระหว่างการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย มีเนื้อหาครบถ้ วนและส่งตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลแปลความหมายและนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเองจากตํารา และ Website
2. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอรายงานในชั้นเรียนโดยใช้ คาํ ศัพท์เฉพาะทางกายวิภาคศาสตร์ได้ ถูกต้ อง
3. ส่งเสริมให้ นิสติ ใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสมในการนําเสนอเนื้อหาการสัมมนาและการจัดทํารูปเล่ม
รายงาน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินทักษะการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนําเสนอรายงาน
2. ประเมินคุณภาพของงานที่ค้นคว้ าเพิ่มเติม
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6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ - ไม่ประเมินหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

13.30-14.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

1. แผนการสอน
หัวข้อ
Introduction to Px101
Anatomical terminology and functional application

1

จ 15 ส.ค. 59
14.30-16.30

พฤ. 18 ส.ค. 59

8.30-10.30

2

Movement of bone and joint

2

10.30-11.30

1

ผู้สอน

สือ่ การสอน

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.ทิพวัลย์
อ.จินตนา

สื่ อโสต,
คอมพิวเตอร์
สื่ อโสต,
เอกสารการสอน

Lower extremity

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.กนกวรรณ (ว)
อ.ผกาภรณ์

ศ 19 ส.ค. 59

8.30 - 12.30

4

SDL review Anatomical terminology
Muscle & Tendon (anatomy, histology, physiology)

จ 22 ส.ค. 59

13.30-16.30

3

Lumbosacral plexus and Clinical Application of LE

ศ 26 ส.ค. 59

8.30 - 12.30

4

Bone & Joint (anatomy, histology, physiology)

จ 29 ส.ค.. 59

13.30 - 16.30

ศ 2 ก.ย. 59

8.30-12.30

อ.กนกวรรณ (ท)

สื่ อโสต,
เอกสารการสอน

งด ขอใช้ พฤหัสบดีท่ี 18 ส.ค. แทน
4

Surface anatomy of Lower extremity

อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา

สื่ อโสต,
หุ่นจําลอง

อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.ทศพล
อ.จินตนา
อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.ทศพล
อ.จินตนา
อ.ผกาภรณ์
อ.จินตนา
อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.ทศพล
อ.จินตนา
อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.จินตนา
อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.ทศพล

สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่

งด ขอสลับเป็ น พฤหัส ที่ 8 ก.ย. แทน

จ 5 ก.ย. 59
8.30-9.30

1

Dissection technique

9.30-12.30

3

Lab Gluteal region

ศ 9 ก.ย. 59

8.30-9.30

3

Lab Posterior of thigh

จ 12 ก.ย. 59

13.30-16.30

3

Lab Anterior and Medial of thigh

ศ 16 ก.ย. 59

8.30 - 11.30

3

Lab Leg and foot

จ 19 ก.ย. 59

13.30-16.30

3

Lab Joints of lower extremity

ศ 23 ก.ย. 59

8.30-11.30

พฤ 8 ก.ย. 59

13.30-15.30

3

Upper extremity
2

Sem Clinical application of Lower extremity

จ 26 ก.ย. 59
15.30-16.30
พฤ 29 ก.ย. 59 9.00-10.00

1
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3

2

13.30-15.30
15.30-16.30

ศ 7 ต.ค. 59

หัวข้อ

ผู้สอน

สือ่ การสอน

Brachial plexus and Clinical Application of UE

อ.กนกวรรณ (ว)

สื่ อโสต
เอกสารการสอน

Surface anatomy of Upper extremity

อ.กนกวรรณ (ว)
อ.อรวรรณ
อ.ทศพล
อ.ทิพวัลย์

SDL review Upper Extremity

8.30-11.30

3

Lab pectoral region

จ 10 ต.ค. 59

สัปดาห์การสอบกลางภาค

ศ 14 ต.ค. 59

สัปดาห์การสอบกลางภาค

จ 17 ต.ค. 59

13.30-16.30

3

Lab Deltoid and Brachial plexus

ศ 21 ต.ค. 59

8.30-11.30

3

Lab Arm and Forearm

อ.กนกวรรณ (ว)
อ.อรวรรณ
อ.ทิพวัลย์
อ.กสิมา
อ.กนกวรรณ (ว)
อ.ทศพล
อ.พีรยา

หยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช

จ 24 ต.ค. 59
พฤ 27 ต.ค. 59 8.30-9.30

Exam Lect. Lower extremity

1

10.00-11.00

1

ศ 28 ต.ค. 59

Exam Lab Lower extremity

สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่
สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่
จ 24 ต.ค. 59

อ.ผกาภรณ์
อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา

หุ่นจําลอง
ร่างอาจารย์ใหญ่

งดขอสลับเป็ น พฤหัส ที่ 27 ต.ค. แทน

จ 31 ต.ค. 59

13.30-16.30

ศ 4 พ.ย. 59

8.30-12.30

จ 7 พ.ย. 59

13.30-16.30

8.30-10.30

3

Lab Forearm and Hand

4

Back and suboccipital region

3

Lab joint of upper extremity

2

Neck and root of neck

ศ 11 พ.ย. 59
10.30-12.30

2

Lab surface anatomy of spine

จ.14 พ.ย. 59

13.30-16.30

3

Lab Back and suboccipital region

ศ 18 พ.ย. 59

8.30-11.30

จ. 21 พ.ย. 59

อ.กนกวรรณ (ว) สื่ อโสต
เอกสารการสอน
อ.ทศพล
อ.พีรยา
ร่างอาจารย์ใหญ่

3

Sem Clinical application of Upper extremity

อ.กนกวรรณ (ว)
อ.อรวรรณ สื่ อโสต
เอกสารการสอน
อ.ทิพวัลย์
อ.กสิมา
ร่างอาจารย์ใหญ่
สื่ อโสต,
อ.วาสนา
เอกสารการสอน
อ.กนกวรรณ (ว)
อ.อรวรรณ สื่ อโสต
เอกสารการสอน
อ.ทศพล
อ.กสิมา
ร่างอาจารย์ใหญ่
สื่ อโสต,
อ.วาสนา
เอกสารการสอน
สื่ อโสต
อ.วาสนา
อ.ทศพล
เอกสารการสอน
อ.พีรยา
ร่างอาจารย์ใหญ่
อ.วาสนา
อ.อรวรรณ สื่ อโสต
เอกสารการสอน
อ.ทศพล
อ.พีรยา
ร่างอาจารย์ใหญ่
อ.กนกวรรณ (ว) สื่ อโสต,
อ.ทิพวัลย์
คอมพิวเตอร์

13.30-14.30

1

Face

อ.ผกาภรณ์

14.30-16.30

2

Abdominal wall and inguinal region

อ.จินตนา
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หัวข้อ

8.30-10.30

2

Lab Back and suboccipital region

10.30-12.30

2

Lab Neck and root of neck

จ. 28 พ.ย. 59

13.30-16.30

3

Lab Abdominal wall and inguinal region

ศ 2 ธ.ค. 59

8.30-11.30

ศ 25 พ.ย. 59

อ.วาสนา
อ.อรวรรณ
อ.พีรยา
อ.ทศพล
อ.วาสนา
อ.อรวรรณ
อ.พีรยา
อ.ทศพล
อ.จินตนา
อ.อรวรรณ
อ.พีรยา
อ.กสิมา

สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่
สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่
สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่

หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา
SDL Summery lab Back, Neck

8.30-11.30

จ. 12 ธ.ค. 59

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนู ญ

ศ 16 ธ.ค. 59

สัปดาห์การสอบปลายภาค

จ. 19 ธ.ค. 59

สือ่ การสอน

SDL Summery lab Upper Extremity

จ. 5 ธ.ค. 59
ศ 9 ธ.ค. 59

ผู้สอน

8.30-9.30

Exam Lect. Upper extremity

1

10.00-11.00

1

Exam Lab Upper extremity

อ.ผกาภรณ์
อ.กนกวรรณ (ว) หุ่นจําลอง
อ.พีรยา
ร่างอาจารย์ใหญ่

จบภาคเรียนที่ 1

8.30-10.30

สอบปฏิบตั ิ

สอบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ภาคเรียนที่ 2

2

หัวข้อ

Lab face

จ. 9 ม.ค. 60
10.30-11.30
จ. 16 ม.ค. 60

จ. 23 ม.ค. 60
จ. 30 ม.ค. 60

ผู้สอน

สือ่ การสอน

อ.ผกาภรณ์
อ.พีรยา
อ.กสิมา

สื่ อโสต
เอกสารการสอน
ร่างอาจารย์ใหญ่

Summery lab Face and Abdominal wall
อ.วาสนา

8.30-9.30

1

Sem Functional anatomy of spine, Neck

9.30-10.30

1

Sem Functional anatomy of face

อ.ผกาภรณ์

10.30-11.30

1

Sem Functional anatomy of abdominal wall

อ.จินตนา

8.30-9.30

1

Sem Clinical application of Back and abdominal wall

อ.วาสนา
อ.จินตนา

สื่ อโสต,
คอมพิวเตอร์

อ.ผกาภรณ์
เจ้ าหน้ าที่*
อ.วาสนา
อ.ผกาภรณ์
อ.จินตนา

หุ่นจําลอง
ร่างอาจารย์ใหญ่

SDL : review lab Back Neck Face & Abdominal wall

9.30-11.30
8.30-9.30

Exam Back Neck Face and Abdominal wall

1

10.30-11.30
1
รวม

30

53

9

4
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน
-ทดสอบย่อย ก่อนและหลังการเรียน
ในหัวข้ อต่าง ๆ (พื้นฐานความรู้เดิม)

1,2

3

3

ความรู้
2.2, (2.1,2.4) -การสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ
(3 หัวข้ อ 20%, 20% และ 30%)

- ผลงานจากการเรียบเรียงข้ อมูลที่
ค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
ทักษะทางปัญญา - ความสามารถในการอภิปรายและตอบ
3.1
คําถามจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน
(ประเมินผลสัมฤทธิ์ กับรายวิชา กบ 131
ในภาคเรียนที่ 2)
- นําเสนอรายงานในชั้นเรียนโดยใช้ คาํ ศัพท์
ทักษะการ
เฉพาะทางกายวิภาคศาสตร์ได้ ถูกต้ อง
สือ่ สาร และการ - ใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสมในการนําเสนอ
ใช้เทคโนโลยี
เนื้อหาการสัมมนาและการจัดทํารูปเล่ม
สารสนเทศ
รายงาน
5.3, (4.2),(5.2)

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน
ภาคเรี ยนที่ 1 :
สัปดาห์ที่ 7, 11, 16
ภาคเรี ยนที่ 2 :
สัปดาห์ที่ 4

สัดส่วนของ
การประเมิน*
15%,
20%,20%
30%
(รวม 85%)

การสัมมนา 3ครั้ง
ภาคเรี ยนที่ 1 :
วันที่ 26 ก.ย. และ
18 ธ.ค. 2559
ภาคเรี ยนที่ 2 :
วันที่ 16 ม.ค. 2560

3%, 3%

การสัมมนา 3ครั้ง
ภาคเรี ยนที่ 1 :
วันที่ 26 ก.ย. และ
18 ธ.ค. 2559
ภาคเรี ยนที่ 2 :
วันที่ 16 ม.ค. 2560

2%, 2%

- ความรับผิดชอบในการดูแล
ร่ างอาจารย์ใหญ่
- ปฏิบตั ิต่อร่ างอาจารย์ใหญ่ความสุ ภาพ
ตลอดปี การศึกษา
- เข้าเรี ยนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบ
(บูรณาการกับ
มหาวิทยาลัย ส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการสํานึกรู้
ครบถ้วน
คุณค่ากตเวทิตาคุณ)
- การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบการตรงเวลาการทํางาน
ร่ วมกัน และการปฏิบตั ิต่อร่ างอาจารย์ใหญ่
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

3%
รวม 9%

2%
รวม 6%

คุณธรรม
จริยธรรม
(1.3,1.4,1.5)
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู ้ :
1. การสอบความรู้ 4 ครั้ง
1.1 Lower Extremity
1.2 Upper Extremity
1.3 Back, Neck, Face and Abdominal region
1.4 Anatomy and Physiology of Musculoskeletal system
2. การสอบความรู้จากปฏิบัติการ 4 ครั้ง
2.1 Lower Extremity
2.2 Upper Extremity
2.3 Back, Neck, Face and Abdominal region
3. การสัมมนาและค้ นคว้ าเพิ่มเติม
3 ครั้ง
3.1 Lower Extremity
3.2 Upper Extremity
3.3 Back, Neck, Face and Abdominal region

50%
(10%)
(10%)
(15%)
(15%)
35%
(10%)
(10%)
(15%)
15%

(5%)
(5%)
(5%)
รวม

100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบ และกําหนดเกณฑ์สอบผ่านดังนี้
- การสอบข้ อเขียน แต่ละหัวข้อต้ องได้ คะแนนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
- การสอบความรู้จากภาคปฏิบัตแิ ต่ละหัวข้อต้ องได้ คะแนนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
การตรวจสอบเวลาเรียน และการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดูในคําแนะนําการเรียน
**การประเมินผลการเรียนตลอดทั้งภาคเรียน ใช้ เกณฑ์ประเมินตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม**
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Drake RL, Wayne Vogl A, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students. 3rd edition. Edinburgh:
Churchill Livingstone, 2015.
2. Moore KL, Agur AMR. Essential Clinical Anatomy. 3rd edition. Philadelphia: Wolters Kluwer
Health, 2015.
3. Hansen JT.Netter’s Clinical Anatomy. 3rd edition.Philadelphia:Saunders, 2014.
4. Agur AMR. Grant’s atlas of anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2013.

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 11

มคอ. 3

5. Palastanga N, Field D, Soames R. Anatomy and Human Movement: Structural and Function
6th edition.Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012.
6. Cael C. Functional anatomy: musculoskeletal anatomy, kinesiology and palpation for manual
therapist. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins,2010.
7. Tixa S. Atlas of surface palpation: anatomy of the neck, trunk,upper and lower limbs. 2nd edition,
New York: Churchill Livingstone,2008.
8. Hansen JT. Essential anatomy dissector: following Grant’s method. Philadelphia: Lippincott
Williums& Wilkins, 2002.
9. JacopS., HinchliffeDJ. Anatomy : a dissection manual and atlas.New York : Churchill
Livingston,1996(QS17 Ja15A 1996)

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. คู่มือปฏิบัติการ
2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. หนังสือ ตํารา และสื่ออิเลคโทรนิคในห้ องสมุดมศว องครักษ์
A.D.A.M. interactive anatomy (electronic resource) QM26.A191,2001 (CD-ROM)
2. เว็บไซด์เกี่ยวกับความรู้ตามเนื้อหาในรายวิชา แนะนําให้ ศึกษาเพิ่มเติมหรือ ทบทวนบทเรียน
www.innerbody.com(ภาพและคําบรรยายเกี่ยวกับ skeletal, muscle,nerve)
www.anatomyzone.com(VDO 3D พร้อมคําบรรยายภาษาอังกฤษ)
https://www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo (VDO อธิ บาย Anatomicalterminology)
http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/quiz.htm(คําถามพร้ อมเฉลย และ laboratory dissection)
http://www.free-anatomy-quiz.com/muscularsystem.htmlคําถามแบบเลือกตอบ พร้อมเฉลย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ข้ อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอนจัดขึ้น เช่น e-mail
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
-การประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินรายวิชา
- นิสติ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ และ
การอธิบายขั้นตอนการชําแหละ
อาจารย์ใหญ่ จึงทํางานไม่ทนั
- นิสติ นําความรู้ไปใช้ ในการ
เรียนรายวิชาที่ต่อเนื่องได้
บางส่วน (จากผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กบั รายวิชา
กบ 131)

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา / คณะ

- จัดทํา VDO การชําแหละร่าง

อาจารย์ใหญ่ ให้ นิสติ ทบทวน
และติดตามงานด้ วยตนเองได้
- ทบทวนความรู้เพื่อการ
นําไปใช้ ในแต่ละหัวข้ อ เพื่อให้
นิสติ จดจําและนําไปใช้ ในการ
เรียนภาคเรียนที่ 2 ได้ ดีข้ นึ

--

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พฤติกรรมของผู้เรียนต่ออาจารย์ใหญ่ ต่ออาจารย์ และต่อเพื่อนนิสติ ในด้ านคุณธรรม
จริยธรรม จากการสังเกตโดยอาจารย์ผ้ ูสอนตลอดเวลาการศึกษาในรายวิชา
- การตัดสินผลสอบ (ตัดเกรด) ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
อื่นที่คณะกําหนด
- การนําความรู้กายวิภาคศาสตร์ไปใช้ ในการศึกษารายวิชา กบ 131 การรักษาด้ วย
ความร้ อนและความเย็น ในภาคเรียนที่ 2
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ประมวลข้ อคิดเห็นของผู้เรียน และผู้ร่วมสอน ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่จี ัดเพิ่มเติมให้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติ/ปรับปรุงแก้ ไขในปี ต่อไป
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