
มคอ. 3 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาชีวกลศาสตรแ์ละจลนศาสตร ์ (กบ 203) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 203  ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์   

PX 203  Biomechanics and Kinesiology 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผกาภรณ ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

4. อาจารย์  วาสนา  เตโชวาณชิย์   wassana@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริยา อนิทร์โท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

7. อาจารย์ ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

8. อาจารย ์ดร.ทศพล เจศรีชยั tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

9.อาจารย ์ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

10.อาจารย์ ดร.อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยสอน   

11.อาจารย์ ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 302 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนปฏบิัติการ 220,221 อาคารคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่างและ

กระดูกสันหลังในภาวะปกติและภาวะที่ มีพยาธิสภาพ และสามารถวิเคราะห์ท่าทาง การเดิน และการ

เคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวันได้ 

วัตถุประสงค์เฉพาะของรายวิชา 

1. อธบิายชีวกลศาสตร์ของข้อต่อต่างๆ ของรยางค์ส่วนบนและรยางค์ส่วนล่างในภาวะปกติและ

ภาวะที่มีพยาธสิภาพได้ (2.2, 2.3) 

2. อธบิายชีวกลศาสตร์ของข้อต่อกระดูกสนัหลังในภาวะปกติ  และภาวะที่มีพยาธสิภาพได้ 

(2.2, 2.3) 

3. วิเคราะห์และอภิปรายท่าทางและการเคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวันได้ (2.2, 2.3, 3.1) 

4. ปฏบิัตตินตามระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ และรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองต่องานที่

มอบหมาย (1.2,1.3) 

5. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสรปุผลการดาํเนินงานของรายวิชามคอ. 5 จากข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์

ผู้สอนปีการศกึษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ที่มาประยุกต์กับร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อต่างๆใน

ร่างกาย การศึกษาสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือ  การวิเคราะห์การทํางานของกล้ามเน้ือ ท่าทางการเดินและการ

เคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของนิสติ

เฉพาะราย 

ปฏบิัต ิ20 ชม./ภาคการศกึษา

สมัมนา 10 ชม./ภาคการศกึษา 
5 ชม. 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                       

  4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และ 

นาํสไลด์พรีเซนเตช่ันของนิสติรวมทั้ง Key papers ผ่าน email กลุ่มของช้ันปี 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
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และดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการสอนใน

ห้องเรียน เช่น การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน เป็นต้น 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบของตนเองจากการส่งรายงาน
ปฏบิัติการ 

3. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน     

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน เป็นต้น 

2. ประเมินจากการส่งรายงานปฏบิัติการ 
3. ประจากการสมัมนา การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

2 ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

ดังน้ี  

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. การบรรยาย 
2. การปฏบิัติเพ่ือเสริมความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย 

3. การสมัมนาในช้ันเรียนในประเดน็เพ่ิมเติมจากการบรรยายและปฏบิัติ 
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2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากการสอบข้อเขยีน 

2. ประเมินผลจากการส่งรายงานปฏบิัติการ 
3. ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การบรรยายและปฏบิัติ  
2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

3. มอบหมายงานให้นิสติเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

4. มอบหมายงานให้นิสิตทาํการค้นคว้า โดยนาํความรู้ทางชีวกลศาสตร์กับความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสกิส ์เป็นต้น มาอธบิายได้   

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบข้อเขยีน 
2. ประเมินจากการปฏบิัตแิละสมัมนาร่วมกนัในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความสามารถในการคดิ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี 
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1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมกลุ่มในการสมัมนาโจทย์ที่มอบหมายให้ เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการแสดงออก ตลอดจนกล้า

แสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดให้มีการสมัมนา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา และผู้สอน         

ซ่ึงจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากงานกลุ่มที่มอบหมายให้ 

2. ประเมินจากการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสติศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนาํมาเสนอหน้าช้ันเรียน 

2. จัดกจิกรรมให้นิสติมีการนาํเสนอโจทย์สมัมนา และใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนาร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ : ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
รั้
ง
ท
ี่    

 วันที่  

  

เวลา 

บ
ร
ร
ย
าย

 

ป
ฏ
บิ
ัต
ิ 

ส
มั
ม
น
า 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
าย

 

ส
อ
บ
ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

หัวข้อ 
  

อาจารย์ 
สถานที่ 

 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

สื่อโสต คอมพิวเตอร์ 

เอกาสารประกอบการสอน 

โครงกระดูกร่างกายมนุษย์ 

ข้อต่อจาํลอง เคร่ืองมือวัด

ทางชีวกลศาสตร์ ลูกตุ้ม

นํา้หนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 13/8/2019 8.30-11.30 3         Principle of Biomechanics PP     302 

  

  

11.30-12.30 1       

  

Movement analysis 

(Kinematic and Kinetic 

measurement system) 

TJ     

302 

2 
16/8/2019 

8.30-9.30 1       
  

Biomechanics-Bone, Joint 

& cartilage 
TJ 

  
  

302 

  
  

9.30-10.30     1     

Biomechanics-Bone, Joint 

& cartilage 
TJ KE   

220-221 

    10.30-11.30 1         Biomechanics-Muscle TJ     โถงช้ัน 1 

    11.30-12.30           Active learning      220-221 

  

  

13.30-16.30   3     

  

Lab: Biomechanics-Bone, 

Joint, Cartilage and Muscle 

(Gr1: No.1-30)  

TJ KE   

โถงช้ัน 1 

  
  

          
  

Lab: Center of gravity & 

Stability (Gr2: No.31-60) 
PP TW   

302 

3 20/8/2019 
8.30-11.30 3         

Biomechanics of Shoulder 

joint NV   
  

302 

    11.30-12.30           Course orientation  CC     302 

4 23/8/2019 

13.30-16.30   3     

  

Lab: Biomechanics of, Joint 

and Muscle (Gr1: No.31-

60)  

TJ KE   

302 

 
  

          
  

Lab: Center of gravity & 

Stability (Gr2: No.1-30) 
PP TW   

 

5 27/8/2019 
8.30-10.30 2       

  
Biomechanics of Elbow 

joint OY 
    

 

  
  

10.30-12.30 2         

Biomechanics of wrist and 

hand PI 
    

302 

6 30/8/2019 8.30-12.30           วันสถาปนาคณะ       220-221 

 
  

13.30-16.30   3       

Biomechanics of Upper 

Extremity  
NV OY PI 

220-221 

7 3/9/2019 8.30-11.30     3     

Biomechanic of Upper 

Extremity 
NV OY PI 

302 

 

  

11.30-12.30       1   

Lecture Exam Biomechanics 

คร้ังที่ 1 (Principle, 

muscle, bone, joint, 

kinematic and kinetic 

measurement) CC เจ้าหน้าที่   

302 

8  6/9/2019 8.30-11.30 3         

Biomechanics-Spine 

(cervical, thoracic, lumbar) PI  
  

302 

   11.30-12.30      Active learning      
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ค
รั้
ง
ท
ี่    

 วันที่  

  

เวลา 

บ
ร
ร
ย
าย

 

ป
ฏ
บิ
ัต
ิ 

ส
มั
ม
น
า 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
าย

 

ส
อ
บ
ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

หัวข้อ 
  

อาจารย์ 
สถานที่ 

 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 

 
 

13.30-15.30   2       

Biomechanics-Spine 

(cervical, thoracic, lumbar) PI     

 

9 10/9/2019 10.30-12.30 2         Biomechanics of Hip joint CC     
 

10  13/9/2019 8.30-10.30 2       
  

Biomechanics of Knee joint 
CC 

    

 

  
  

13.30-15.30 2         

Biomechanics of Ankle 

joint and Foot 
PP 

    

  

11 17/9/2019 8.30-9.30       1   

Lecture Exam Biomechanics 

คร้ังที่ 2 (shoulder, elbow, 

wrist&hand) 

CC จนท. 

 

  

 
  

10.30-12.30   2     
  

Biomechanics of Lower 

Extremity (Hip, Knee)  
CC KV 

  

  

12 
20/9/2019 13.30-14.30   1     

  
Biomechanics of Lower 

Extremity (ankle & foot)  
PP OK  

 

 

12 24/9/2019 8.30-10.30 2         Biomechanics of Gait OK       

   10.30-12.30 2         Biomechanics of SI joint OY     
  

13 27/9/2019 8.30-9.30     1     

Biomechanics of Lower 

Extremity (ankle&foot) PP CC 
 

 
 

  9.30-11.30     2     

Biomechanics of Lower 

Extremity (hip&knee) CC PP 
  

 
 

    12.30-13.30 1         Biomechanics-Posture WT       

    13.30-16.30     3     Sem: Biomechanics-Spine PI WT     

14 
1/10/2019 9.30-12.30   3       

Lab: Gait analysis (Gr1 = 

No.1-30) 
OK TW   

 
 

 
              

Lab:  Posture & SI joint ( 

Gr2 = No. 31-60) WT OY 
  

 

 

15 4/10/2019 8.30-9.30       1   

Lecture Exam Biomechanics 

คร้ังที่ 3 (hip, knee, ankle) 
CC 

เจ้าหน้าที่   

 

 

   9.30-12.30   3       

Lab: Gait analysis (Gr1 = 

No.31-60) 
OK TW 

  

 

 

            

Lab:  Posture & SI joint( 

Gr2 = No. 1-30) WT OY   

 

 

15 8/10/2019 8.30-9.30 1         Biomechanics of TM joint PI       

16 15/10/2019 8.30-9.30    1  

Lecture Exam Biomechanics 

คร้ังที่ 4 (spine& SI 

joint&TMJ) 

CC เจ้าหน้าที่  

 

 

17 18/10/2019 10.30-12.30 
2 

        

EMG  for movement 

analysis RB     

 

 

   13.30-16.30           

Active learning: Gait 

analysis from articles OK TW   

 

 

18 1/11/2019 8.30-9.30    1  

Lecture Exam Biomechanics 

คร้ังที่ 5 (Gait, posture, 

EMG) 

CC เจ้าหน้าที่ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

หมายเหตุ 

1 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

(1.3-1.5) 

การเชค็ช่ือจากการเข้าช้ันเรียน 

การส่งรายงานปฏบิัติการแต่ละคร้ัง 
ตลอดภาค 

การศึกษา 

2% ส รุ ป ร ว ม

สั ด ส่ ว น ก า ร

ประเมินผลการ

เรี ย น รู้ แ ต่ ล ะ

ด้ า น ข อ ง

ราย วิชาน้ี จาก

ทุกกิจกรรมที่มี

ดังน้ี 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 2% 

2. ด้านความรู้

60% 

3. ด้านปัญญา 

30% 

4. ด้าน

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 3% 

5. ด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 5% 

 

 

2 

 

 

 

 

  

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

2.1,2.2,2.3,2

.4, 

3.1,3.3,3.4 

คะแนนสอบบรรยายคร้ังที่ 1, 2, 

3, 4 และ 5 

  

 

 

 

 
 
 
 

สปัดาห์ที่ 8 

(ศ.7 กย. 61) 

สปัดาห์ที่ 11 

(อ.18 กย. 

61) สปัดาห์ที่ 

14 (ศ. 5 ตค. 

61) สปัดาห์ที่ 

16 (อ. 16 ตค. 

61) 

สปัดาห์ที่ 19 

(ศ. 2 พย. 61) 

 

 

 

60% 

3 

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

(1.3-1.5, 

2.1,2.2,2.3, 

2.4, 

3.1,3.3,3.4) 

 

รายงานปฏบิตัิแต่ละคร้ัง 

 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

20% 

(CG&stabilit
y-3, Bone& 

joint& 
muscle-3, 

LE-3, UE-3, 
spine-3, gait-
3, posture-2) 

  

4 

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

ด้าน

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

การสมัมนา และนาํเสนอหน้าช้ัน

เรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

20% 

(Biomechanic
s-Bone, Joint 
& cartilage-
2%, LE-7%, 

UE-5%, 
Spine-3%, 
Gait-3%) 
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สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.3,1.4,1.5, 

2.1,2.2,2.3, 

2.4,3.1,3.3, 

3.4,4.2,5.2, 

5.3 

การประเมินผลการเรียน :   
1. สอบขอ้เขียน  

 คร้ังท่ี 1: Principle, muscle, bone, joint, kinematic and kinetic measurement 12%,  
 คร้ังท่ี 2: Shoulder, elbow, wrist&hand     14%,  
 คร้ังท่ี 3: Hip, knee, ankle       12%,   
 คร้ังท่ี 4: Spine& SI joint&TMJ      12%,  
 คร้ังท่ี 5: Gait, posture, EMG      10%  
                   60 % 

2. รายงานปฏิบติัการ (CG&stability-3%, Bone& joint& muscle-3%, LE-3%, UE-3%, spine-3%, gait-
3%, posture-2%)        20 % 

3. สมัมนา  รายงานหนา้ชั้น  (Biomechanics-Bone, Joint & cartilage-2%, LE-7%, UE-5%, spine-3%, 
Gait-3%)        20 %  
      

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิธิ์สอบ 

2. นิสติต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 50 % ของคะแนนสอบข้อเขยีน จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

3. ตัดคะแนนแบบองิเกณฑ ์ 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

100 – 80.0 A 

79.9 - 75.0 B+ 

74.9 - 70.0 B 

69.9 – 65 C+ 

64.9 - 55 C 

54.9 - 50 D+ 

49.9 – 45 D 

44.9 – 0 E 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for physical 

rehabilitation. 3
rd
 ed. St.Louis: Mosby, 2017. 

2. Lippert LS. Clinical kinesiology and anatomy. Philadelphia : F.A. Davis; 2006. 

3. Hall SJ. Basic biomechanics. New York : McGraw-Hill, 2012. 

4. Nordin M and Frankel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system.  

4
th
 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
 - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดขึ้น เช่น e-mail 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเน้ือหาการสอนให้

เหมาะสมกบัเวลา 

มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในการ

ปรับเปล่ียนเวลา ลาํดับเน้ือหาและ

วิธกีารสอนให้เหมาะสมมากขึ้นก่อน

เปิดภาคเรียน 

- 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การทวนข้อสอบก่อนการสอบแต่ละคร้ัง 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนสอบข้อเขยีน/ประเมินการสมัมนา/รายงานผลปฏบิัติการ 

- การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 
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5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรงุรปูแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนาและ

การค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในรุ่น

ต่อไป  

- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 


