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รายละเอียดของรายวิชา กบ 101 กายวิภาคศาสตรร์ะบบกลา้มเนื้ อและกระดูก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1และ 2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ101 ระบบร่างกายมนุษย์ ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

PX101  Human Body System – Musculoskeletal System 

2. จํานวนหน่วยกิต 

4 (2-4-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผูช่้วยศาสตราจารยผ์กาภรณ์  พู่เจริญ pakaphu@gmail.com      

 

อาจารย์ผู้สอน สาขากายภาพบาํบดั  คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารยผ์กาภรณ์  พู่เจริญ pakaphu@gmail.com   

อาจารยว์าสนา  เตโชวาณิชย ์    techovanichwas@gmail.com  

อาจารยก์นกวรรณ  วชิยัวงศ ์  kanok.v899@gmail.com   

อาจารยก์นกวรรณ  ทองโชติ  kanogwun@g.swu.ac.th   

อาจารยอ์รวรรณ  เยีย่มพฒันพร  orawany@g.swu.ac.th   

อาจารยจิ์นตนา  ตนัหยง   tanyong55@gmail.com    

อาจารยทิ์พวลัย ์ มีแตม้   tippawan.oph@gmail.com  

อาจารยพ์ีรยา  เตม็เจริญสุข  peeraya@g.swu.ac.th   

อาจารยท์ศพล  เจศรีชยั   tossaphon@g.swu.ac.th   

อาจารยก์สิมา  เอกธุวะปราณี  kasima@g.swu.ac.th   

ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัริยา   อินทร์โท่โล่   pattariy@g.swu.ac.th 

อาจารยอ์รพินท ์ การุณทรัพยเ์จริญ  orapink@g.swu.ac.th  

อาจารย์ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร  yupapornr@g.swu.ac.th 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2   ช้ันปีที่ 1  
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน 2560  

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

- อธบิายลักษณะ รูปร่าง ของกระดูก กล้ามเน้ือ ข้อต่อ และเส้นเอน็ ของมนุษย์ที่สงัเกตและ 

คลาํจากภายนอกร่างกายได้ [(2.1),2.2,2.3] 
- อธบิายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกระดูก กล้ามเน้ือ ข้อต่อ และเส้นเอน็ได้

[2.2,2.3]  

- อธบิายความสมัพันธข์องกระดูก กล้ามเน้ือ ข้อต่อ และเส้นเอน็ ในการเคล่ือนไหวของมนุษย์ได้

[2.2,2.3,3.1] 

ปฏบัิติการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

รับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง [(1.2),(1.3)] (ในปีการศึกษา 2560 บูรณาการกบั 

โครงการสาํนึกรู้คุณค่ากตเวทติาคุณ ประจาํปีการศึกษา 2560)  

- สบืค้นและนาํเสนอข้อมูลความรู้กายวิภาคศาสตร์ ระบบกล้ามเน้ือและกระดูกเพ่ิมเติม นาํเสนอ

และอภิปราย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบัดได้ [3.1,(4.2),5.3] 

- ประยุกต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์ ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ในการตรวจประเมินและการรักษา

ทางกายภาพบาํบัดได้ [3.1] 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ การทาํงานของระบบกล้ามเน้ือ และกระดูกของมนุษย์ การผสมผสาน

ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา รวมถึงการนาํเสนอข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในวิชาการ

ตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบาํบัด 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ภาคการศึกษา 

- ตามความต้องการ 

   เฉพาะราย 

- จัดเวลาทบทวนความรู้ 

  ภายใต้การดูแลของ 

  อาจารย์ 

ปฏบัิติการและสมัมนา 

60 ชม./ภาคการศึกษา 
6 ชม. 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ช้ีแจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ปรับพ้ืนฐานความรู้ ในช่ัวโมงแรกของการเรียน และแจ้งช่องทางการติดต่อ ขอรับคาํปรึกษาใน

การเรียน 

- จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (ตามความต้องการ)  

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏบิัติทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                         

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 



มคอ. 3 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม  

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานกลุ่ม ให้มีระบบการแบ่งงาน ความรับผิดชอบ ในการเรียนปฏบัิติการ  

     การค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือการสมัมนา และส่งงานตามเวลาที่กาํหนด 

2. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมเนียมปฏบัิติและมายาทที่ดีของนักกายภาพบาํบัดในการ 

สื่อสาร การสงัเกตและสมัผัสร่างกายเพ่ือนนิสติในระหว่างการเรียนปฏบัิติการเคล่ือนไหว 

และการศึกษาตาํแหน่งของโครงสร้างต่าง ๆ  

3.  การปฏบัิติต่อร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และผู้อาวุโส  

    ที่ต้องปฏบัิติด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ตามมารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เสมือนเป็น 

    ผู้ที่มีชีวิต บูรณาการกบัโครงการสาํนึกรู้กตเวทติาคุณ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน  

    การทาํงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกนัในกลุ่ม ความซ่ือสตัย์ในการสอบ 

2. พฤติกรรมระหว่างการเรียนปฏบัิติการเคล่ือนไหว สื่อสาร และสมัผัสร่างกายของเพ่ือนนิสติ 

ด้วยความสภุาพ ตามธรรมเนียมปฏบัิติและมายาทที่ดีของนักกายภาพบาํบัด  

3. ความสภุาพและความรับผิดชอบในการดูแลร่างอาจารย์ใหญ่ 

  4. การประเมินตนเองของผู้เรียน และการประเมินจากอาจารย์ ในการบูรณาการกบัโครงการ 

      สาํนึกรู้กตเวทติาคุณ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1.  อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

2.  อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3.  มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  ไม่ประเมิน 

5.  ไม่ประเมิน 
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2.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่ 

ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.  กาํหนดหัวข้อการสัมมนาความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาที่เช่ือมโยงกบัพยาธสิภาพและให้ครอบคลุม 

     กบัความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  สอบภาคทฤษฏ ีและปฏบัิติการ  

2.  ประเมินจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ในกจิกรรมการสมัมนาและการอภิปราย  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ    

มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน  

 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2.  จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม ร่วมแลกเปล่ียน

ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากผลงานจากการเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินความสามารถในการอภิปรายและตอบคาํถามจากการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน
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ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกจิกรรมกลุ่มในการค้นคว้าความรู้ รวบรวมและสรุปสาระเพ่ือนาํเสนอในช้ันเรียน พร้อมทั้ง

การวางแผนนาํเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของอาจารย์และนิสติกลุ่มอื่นๆ  

2.  การสัมมนาความรู้ เพ่ือส่งเสริมการแสดงออก การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

ผู้เรียน และผู้สอน เพ่ือฝึกการสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการมีบทบาทของสมาชิกในกลุ่มในขณะนาํเสนอรายงานและอภิปรายในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเหน็ และ/หรือ ต้ังคาํถามในระหว่างการสมัมนา 

3.  ประเมินจากรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีเน้ือหาครบถ้วนและส่งตรงเวลา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี  

 1.  ไม่ประเมิน 

 2.  ไม่ประเมิน 

 3.  สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช ้

              รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม  

 5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองจากตาํรา และ Website  

2.  ส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน และการจัดทาํ

รูปเล่มรายงาน 
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5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินทกัษะการสื่อสาร ในการนาํเสนอเน้ือหาความรู้ด้วยคาํศัพทวิ์ชาการที่ถูกต้อง 

2.  ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นคว้า นาํเสนอ และจัดทาํเล่มรายงาน  

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ   - ไม่ประเมิน- 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วนัที ่ เวลา 
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บ
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บ
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หวัขอ้ ผู้สอน สือ่การสอน 

พฤ. 17 ส.ค. 60 

8.30-9.30 1 
    

Introduction to Px101  

Anatomical terminology and functional application ผศ.ผกาภรณ ์
ส่ือโสต, 

คอมพิวเตอร์ 
9.30-11.30 

 

2    Movement of bone and joint 

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.อรวรรณ 

อ.พีรยา 

จ. 21 ส.ค. 60 13.30-16.30 3     Lower extremity ผศ.ผกาภรณ ์

ส่ือโสต, 

เอกสารการสอน 

พฤ. 24 ส.ค. 60  8.30 - 12.30 4         Muscle & Tendon (anatomy, histology, physiology) อ.กนกวรรณ (ว) 

จ. 28 ส.ค. 60 13.30-16.30 3         Lumbosacral plexus and Clinical Application of LE ผศ.ผกาภรณ ์

พฤ. 31 ส.ค. 60 8.30 - 12.30 4         Bone & Joint (anatomy, histology, physiology)  อ.กนกวรรณ (ท) 

จ. 4 ก.ย. 60 8.30-12.30  4    Surface anatomy of Lower extremity 

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.อรวรรณ 

อ.พีรยา 

อ.อรพินท ์

ส่ือโสต,  

เอกสารการสอน

หุ่นจาํลอง 

พ. 6 ก.ย. 60 

13.30-14.30  1    
Dissection technique 

 

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.อรวรรณ 

อ.พีรยา 

อ.ทศพล 

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 14.30-16.30  2    Lab Gluteal region 

พฤ. 7 ก.ย. 60 8.30-11.30      วนัไหวค้รู   (งดจดัการเรียนการสอน)  
 

จ 11 ก.ย. 60 
13.30-14.30 

 
 

 
1 

  

Exam   Anatomy & Physiology of bone and joint 

           Anatomy & Physiology of muscle and tendon 
เจ้าหน้าที่* 

 

14.30-16.30      SDL  
 

พ. 13 ก.ย. 60 13.30-14.30  1    Lab Gluteal region ผศ.ผกาภรณ ์
อ.อรพินท ์
อ.จินตนา 

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

  ร่างอาจารย์ใหญ่ 

 14.30-16.30   2       Lab Posterior of thigh 

 พฤ. 14 ก.ย. 60 

8.30-9.30 
 

1 
   

Lab Posterior of thigh 

 

ผศ.ผกาภรณ ์
อ.พีรยา 

อ.อรพินท ์
อ.อรวรรณ 

9.30-12.30 
  

3 
      

Lab  Anterior and Medial of thigh 

จ 18 ก.ย. 60 13.30 - 16.30 

  

3 

      

Lab Leg and foot 

ผศ.ผกาภรณ ์
อ.อรวรรณ 

อ.พีรยา 

อ.ทศพล 

 พฤ 21 ก.ย. 60 8.30-11.30 3   
    

Upper extremity   อ.กนกวรรณ (ว) 
ส่ือโสต,  

เอกสารการสอน 

จ 25 ก.ย. 60 

 
13.30-16.30 

  

3 

      

Lab Joints of lower extremity 

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.พีรยา 

อ.อรพินท ์

อ.จินตนา 

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 
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หวัขอ้ ผู้สอน สือ่การสอน 

 พฤ. 28 ก.ย. 60 8.30 - 11.30 3         Brachial plexus  and Clinical Application of UE อ.กนกวรรณ (ว) ส่ือโสต,  

เอกสารการสอน

คอมพิวเตอร์  จ. 2 ต.ค. 60 
13.30-15.30   2 

    
Sem Clinical application of Lower extremity  

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.อรวรรณ 

15.30-16.30           SDL : Clinical application of Lower extremity   

พ. 4 ต.ค. 60 13.30-15.30 

  

2 

      

Surface anatomy of Upper extremity 
อ.กนกวรรณ (ว) 

ผศ.ภัทริยา 

อ.กสมิา 

ส่ือโสต,  

เอกสารการ

สอนหุ่นจาํลอง 

 15.30-16.30          SDL review Surface anatomy of Upper Extremity   

พฤ. 5 ต.ค. 60 

  
13.30-15.30 

  

3 

      

Lab  pectoral  region 

อ.กนกวรรณ (ว) 

อ.วาสนา 

อ.พีรยา 

อ.อรพินท ์

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

จ. 9 ต.ค. 60 13.30-16.30      สปัดาหส์อบกลางภาค (งดจดัการเรียนการสอน)   

 พฤ. 12 ต.ค. 60 8.30-11.30       สปัดาหส์อบกลางภาค (งดจดัการเรียนการสอน)   

จ. 16 ต.ค. 60 

13.30-14.30       1  Exam Lect. Lower extremity 
ผศ.ผกาภรณ ์

 

15.00-16.00     1 Exam  Lab Lower extremity 

ผศ.ผกาภรณ ์
อ.พีรยา 
เจ้าหน้าที่ 

ร่างอาจารย์ใหญ่

หุ่นจาํลอง 

 

 พฤ. 19 ต.ค. 60 8.30-11.30      SDL    
 

  จ. 23 ต.ค. 60 13.30-16.30      หยุดวนัปิยมหาราช  
 

 พฤ. 26 ต.ค. 60 8.30-11.30      หยุดวนัถวายพระเพลิงพระบรมศพรชักาลที่ 9  
 

จ. 30 ต.ค. 60 13.30-16.30 

  

3 

      

Lab  Deltoid and  Brachial plexus 

อ.กนกวรรณ (ว) 

อ.อรวรรณ 

อ.ทพิวัลย์ 

อ.กสมิา 

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

พฤ. 2 พ.ย. 60 8.30-11.30 

  

3 

      

Lab Arm and Forearm 

อ.กนกวรรณ (ว) 
อ.วาสนา 

ผศ.ภัทริยา 

อ.พีรยา 

จ. 6 พ.ย. 60 13.30-16.30  3    Lab Forearm and Hand 

อ.กนกวรรณ (ว) 

อ.อรวรรณ 

อ.ทพิวัลย์ 

อ.กสมิา 

พฤ. 9 พ.ย. 60 8.30-11.30  3    Lab joint of upper extremity 

อ.กนกวรรณ (ว) 

อ.วาสนา 

ผศ.ภัทริยา 

อ.ทศพล 

จ. 13 พ.ย. 60       งดจัดการเรียนการสอน  จัดวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 แทน   

พ 15 พ.ย. 60 13.30-16.30   3   Sem Clinical application of Upper extremity 
อ.กนกวรรณ (ว) 

อ.กสมิา 
ส่ือโสต,  

คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการสอน 

พฤ. 16 พ.ย. 60 8.30-12.30 4     Back and suboccipital region อ.วาสนา 

จ. 20 พ.ย. 60 
13.30-15.30 2     Neck and root of neck อ.วาสนา 

15.30-17.30 2     Abdominal wall and inguinal region อ.จินตนา 

พ. 22 พ.ย. 60 

13.30-14.30       1  Exam Lect.  Upper extremity ผศ.ผกาภรณ ์  

15.00-16.00 

       

1 Exam  Lab Upper extremity 

อ.กนกวรรณ (ว)

ผศ.ผกาภรณ ์ 

เจ้าหน้าที่* 

ร่างอาจารย์ใหญ่

หุ่นจาํลอง 
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หวัขอ้ ผู้สอน สือ่การสอน 

พฤ. 23 พ.ย. 60 
8.30-10.30  2    Lab surface anatomy of spine 

อ.วาสนา 

ผศ.ภัทริยา 
ส่ือโสต,  

เอกสารการสอน 

หุ่นจาํลอง 10.30-11.30      SDL : surface anatomy of spine  

จ. 27 พ.ย. 60 13.30-16.30  3    Lab Back and suboccipital region 

อ.วาสนา 

ผศ.ภัทริยา 

อ.อรวรรณ 

อ.อรพินท ์

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

 พฤ. 30 พ.ย. 60 

  

8.30-9.30 1         Face อ.อรพินท ์ ส่ือโสต,  

เอกสารการสอน 9.30-11.30 2         SDL  

จ. 4 ธ.ค. 60       สปัดาหก์ารสอบปลายภาค   

พฤ. 7 ธ.ค. 60       สปัดาหก์ารสอบปลายภาค   

จ. 11 ธ.ค. 60       หยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ   

 พฤ. 14 ธ.ค. 60       สปัดาหก์ารสอบปลายภาค   

จ. 18 ธ.ค. 60 13.30-15.30  2 

   

Lab Back and suboccipital region 

อ.วาสนา 

อ.อรวรรณ 

ผศ.ภัทริยา 

อ.อรพินท ์

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

 พ. 20 ธ.ค. 60 13.30-15.30 

  

2 

      

Lab Neck and root of neck 

อ.วาสนา 

ผศ.ภัทริยา 

ผศ.ผกาภรณ ์

อ.ทศพล 

ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

ภาคเรียนที่ 2 

วนัที ่ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

รร
ยา

ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
  

หวัขอ้ 

 

 

ผู้สอน สือ่การสอน 

 พฤ. 11 ม.ค. 61 13.30-16.30 

  

3       Lab Abdominal wall  and inguinal region 

อ.จินตนา 

อ.อรพินท ์

อ.กสมิา 

อ.ยุภาภรณ ์
ส่ือโสต 

เอกสารการสอน 

ร่างอาจารย์ใหญ่ 

 พฤ. 18 ม.ค. 61 13.30-16.30   2       Lab face 

อ.อรพินท ์

ผศ.ภัทริยา 

อ.กสมิา 

อ.ยุภาภรณ ์

พฤ. 25 ม.ค. 61  

  

13.30-14.30     1   Sem Functional anatomy of spine, Neck อ.วาสนา 

ส่ือโสต,  

คอมพิวเตอร์ 

14.30-15.30     1   Sem Functional anatomy of  face อ.อรพินท ์

15.30-16.30     1   Sem Functional anatomy of  abdominal wall   อ.จินตนา 

พฤ. 1 ก.พ. 61 13.30-14.30     1   Sem Clinical application of Back and abdominal wall   
อ.วาสนา 

อ.จินตนา 

 14.30-16.30        SDL : review lab Back Neck Face & Abdominal wall   

พฤ. 5 ก.พ. 61 

13.30-14.30      1  Exam  Back Neck Face and Abdominal wall ผศ.ผกาภรณ ์  

15.00-16.00 

      

1 Exam Back Neck Face and Abdominal wall 

อ.วาสนา 

อ.อรพินท ์

อ.จินตนา 

ร่างอาจารย์ใหญ่

หุ่นจาํลอง 

 

 รวม 30 53 9 4 3    

หลังการสอบทุกคร้ัง อาจารย์ให้คาํแนะนาํเพ่ือการพัฒนา (formative feedback) 

และประกาศคะแนนรวมหลังการสอบคร้ังที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาถอนรายวชา ในกรณีที่นิสติมีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1,2 
ความรู้ 

 (2.1), 2.2, 2.3 

-ทดสอบย่อย ก่อนและหลังการเรียน 

ในหัวข้อต่าง ๆ (พ้ืนฐานความรู้เดิม) 

 

-การสอบภาคทฤษฎี และปฏบัิติการ 

ภาคเรียนท่ี 1 : 

วนัท่ี 11 ก.ย., 16 ต.ค. 

  และ 22 พ.ย. 2560 

ภาคเรียนท่ี 2 : 

วนัท่ี 8 ก.พ. 2561 

 

15%, 

20%,20% 

 

30% 

(รวม 85%) 

3 
ทกัษะทางปัญญา

3.1 

- ผลงานจากการเรียบเรียงข้อมูลที่

ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ความสามารถในการอภิปรายและตอบ

คาํถามจากการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน 
- การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

  (ประเมินผลสมัฤทธิ์ กบัรายวิชา กบ 131 

  ในภาคเรียนที่ 2) 

การสัมมนา 3คร้ัง 

ภาคเรียนท่ี 1 : 

วนัท่ี 2 ต.ค. และ  

15 พ.ย. 2560 

 

ภาคเรียนท่ี 2 : 

วนัท่ี 25 ม.ค. 2561 

 

 

 

 

3%, 3% 

 

3% 

รวม 9% 

  

3 

ทกัษะการ 

สือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3, (4.2)  

- นาํเสนอรายงานในช้ันเรียนโดยใช้คาํศัพท ์

   เฉพาะทางกายวิภาคศาสตร์ได้ถูกต้อง 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาํเสนอ 

   เน้ือหาการสัมมนาและการจัดทาํรูปเล่ม 

   รายงาน 

 

การสัมมนา 3คร้ัง 

ภาคเรียนท่ี 1 : 

วนัท่ี 2 ต.ค. และ  

15 พ.ย. 2560 

ภาคเรียนท่ี 2 : 

วนัท่ี 25 ม.ค. 2561 

 

 
2%, 2% 

 
2% 

รวม 6% 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม

(1.3,1.4,1.5) 

 

- ความรับผดิชอบในการดูแล 

ร่างอาจารยใ์หญ่ 

- ปฏิบติัต่อร่างอาจารยใ์หญ่ความสุภาพ 

- เขา้เรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบ 

มหาวทิยาลยั ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ครบถว้น  

- การประเมินตนเองของผูเ้รียนเก่ียวกบั 

ความรับผดิชอบการตรงเวลาการทาํงาน 

ร่วมกนั และการปฏิบติัต่อร่างอาจารยใ์หญ่ 

ตลอดปีการศึกษา 

(บูรณาการกบั

โครงการสาํนึกรู้

คุณค่ากตเวทติาคุณ) 

-- 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    *  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู ้: 

 1. การสอบความรู้ 4 คร้ัง                50% 

  1.1 Lower Extremity       (10%) 

  1.2 Upper Extremity       (10%) 

  1.3 Back, Neck, Face and Abdominal region     (15%)  

1.4 Anatomy and Physiology of Musculoskeletal system  (15%) 

 2. การสอบความรู้จากปฏบัิติการ 3 คร้ัง      35% 

  2.1 Lower Extremity       (10%) 

  2.2 Upper Extremity       (10%) 

  2.3 Back, Neck, Face and Abdominal region    (15%) 

  

 3. การสมัมนาและค้นคว้าเพ่ิมเติม 3 คร้ัง               15% 

  3.1 Lower Extremity       (5%) 

  3.2 Upper Extremity       (5%) 

  3.3 Back, Neck, Face and Abdominal region    (5%) 

           รวม          100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ  

(เขา้เรียนสายกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ถอืเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง) 

2. นิสติต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

3. นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

4. ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑใ์นส่วนใดส่วนหน่ึงน้ัน ถือว่าไม่ผ่านรายวิชาน้ี 

5. เกณฑร์ะดับข้ันคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80 79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-55 54.9-50 49.9-45 44.9-0 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Detton AJ. Grant’s Dissector. 16th edition China: Wolters Kluwer, 2017. 

2. Drake RL, Wayne Vogl A, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students. 3rd edition. Edinburgh: 

Churchill Livingstone, 2015. 
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3. Moore KL, Agur AMR. Essential Clinical Anatomy. 3rd edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health, 2015. 

4. Hansen JT. Netter’s Clinical Anatomy. 3rd edition.Philadelphia:Saunders, 2014. 

5. Agur AMR. Grant’s atlas of anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2013. 

6. Palastanga N, Field D, Soames R. Anatomy and Human Movement: Structural and Function  

6th edition.Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012. 

7. Cael C. Functional anatomy: Musculoskeletal Anatomy, Kinesiology and Palpation for Manual 

Therapist. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2010. 

8. Tixa S. Atlas of surface palpation: anatomy of the neck, trunk,upper and lower limbs. 2nd edition, 

New York: Churchill Livingstone,2008. 

9. Hansen JT. Essential anatomy dissector: following Grant’s method. Philadelphia: Lippincott  

Williums& Wilkins, 2002. 

 

 

เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
2.   คู่มือปฏบัิติการ 
 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. หนังสือ ตาํรา และสื่ออเิลคโทรนิคในห้องสมุดมศว องครักษ์ 

A.D.A.M. interactive anatomy (electronic resource) QM26.A191,2001 (CD-ROM) 
2.  เวบ็ไซด์เกี่ยวกบัความรู้ตามเน้ือหาในรายวิชา แนะนาํให้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือ ทบทวนบทเรียน 

 www.innerbody.com(ภาพและคาํบรรยายเก่ียวกบั skeletal, muscle,nerve) 

www.anatomyzone.com(VDO 3D พร้อมคาํบรรยายภาษาองักฤษ) 

https://www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo (VDO อธิบาย Anatomicalterminology) 

http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/quiz.htm (คาํถามพร้อมเฉลย และ laboratory dissection) 

http://www.free-anatomy-quiz.com/muscularsystem.htmlคาํถามแบบเลือกตอบ พร้อมเฉลย 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดข้ึน เช่น e-mail 
  

 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

http://www.casp-uk.net/
http://www.innerbody.com/
http://www.anatomyzone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo
http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/quiz.htm
http://www.free-anatomy-quiz.com/muscularsystem.html%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1


มคอ. 3 

2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน 

-  การประเมินประสทิธภิาพการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน  

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

1. นิสิตส่วนหน่ึงจาํจุดเกาะของ 

    กล้ามเน้ือไม่ได้รวมทั้ง 

    ออกเสียงและเขียนช่ือ 

   กล้ามเน้ือไม่ถูกต้อง 

1. เพ่ิมการทบทวน เน้นยํา้ให้นิสติ 

    จดจาํ และเรียกช่ือกล้ามเน้ือ   

    รวมทั้งตาํแหน่งที่อยู่ให้แม่นยาํ  

    มากข้ึน 

-- 

2. การประกาศคะแนนสอบ 

   ค่อนข้างใช้เวลานาน 

2. ประกาศคะแนนสอบให้นิสติ 

    ทราบ หลังการสอบ ประมาณ  

   2 สปัดาห์ 

-- 

 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  พฤติกรรมของผู้เรียนต่ออาจารย์ใหญ่ ต่ออาจารย์ และต่อเพ่ือนนิสติ ในด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม จากการสงัเกตโดยอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลาการศึกษาในรายวิชา 

-  การตัดสนิผลสอบ (ตัดเกรด) ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสตูร หรือคณะกรรมการ 

   อื่นที่คณะกาํหนด 

-  การนาํความรู้พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์ไปใช้ในการศึกษารายวิชา กบ 131 การรักษาด้วย 

    ความร้อนและความเยน็ ในภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปีที่ 2 ได้แก่ กบ 203 ชีวกลศาสตร์ 

    กบ 222 การรักษาด้วยการเคล่ือนไหวและการออกกาํลังกาย 1 และ กบ 231 การตรวจ 
    ประเมินทางกายภาพบาํบัด-ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  

 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ประมวลข้อคิดเหน็ของผู้เรียน และผู้ร่วมสอน ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนและ 

    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดเพ่ิมเติมให้ เพ่ือเป็นแนวปฏบัิติ/ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
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