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รายละเอียดของรายวิชา กภ 192 พื้ นฐานระบบร่างกายมนุ ษย์-ระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2564
__________________________________________________________________________________________________________________________

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 192 วิชาพื้นฐานระบบร่างกายมนุษย์-ระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
PTX 192 Foundation of Human Body System-Musculoskeletal System
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์
pornprom@g.swu.a.cth อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
ผศ.ดร. นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
-ไม่มี-ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
8. สถานที่เรียน

SWU moodle (ออนไลน์)
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9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ

ELO

1. อธิบายกายวิภาคศาสตร์พ้ ืนฐานของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก (Understand)

2

2. วิเคราะห์ปัญหาและอธิบายแนวทางการแก้ ไขด้ วยกายวิภาคศาสตร์พ้ ืนฐานของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
(Understand)
3. ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Apply)

2
1

ELO 1 = Take responsibility for their learning and professional development.
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ELO 2 = Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process.
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานโครงสร้ าง หน้ าที่และการทํางานของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูกของมนุษย์
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบตั ิการ/สัมมนา
ศึกษาด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
2 ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้ องการของ สัมมนา 13 ชม./ภาคการศึกษา
10 ชม.
นิสติ เฉพาะราย
3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
6.
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
ตัวเลข การ
การ
สือ่ สาร และ ปฏิบตั ิ
การใช้
ทาง
เทคโนโลยี วิชาชีพ
สารสนเทศ

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ และงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียนรู้
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถอธิบายความรูพ้ ื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพ ระบบสุขภาพ
กฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ การบริหารงานบริการกายภาพบําบัด หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกีย่ วข้อง
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปัญหากรณีศึกษา
สถานการณ์จริง โดยมีส่อื การสอนแบบออนไลน์
2. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมิณผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา หรือการอภิปราย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ และแก้ไขปั ญหาได้
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาโดยใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
3. ใช้ ตัวอย่างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสติ ได้ เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์ปัญหาและฝึ กบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การอภิปราย
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาํ และผู้ร่วมงานได้ (ความรับผิดชอบรอง)
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
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5. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทางวิชาการและ
วิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่ม เพื่อให้ เสนอแนวทางการ
วางแผน วิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การประเมินตนเองของผู้เรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมิน
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ อภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและ
ทักษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเรียน
และเตรียมสอบและทํากิจกรรมที่
ได้รบั มอบหมาย

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

13.30
15.30

จํ านวนอาจารย์

พ

จํ านวนนิสิต

2

30

1

30

lower quadrant: bone,
muscle, nerve

พรพรหม

1

30

1

30

active learning

พรพรหม

2

30

1

30

joint motion

พรพรหม

1
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สอบปฏิบตั ิ

13.30
15.30

สอบบรรยาย

พ

ประเมินในชั้นเรียน

1

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

เวลา

สัมมนาเสริมบรรยาย

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
รายวิชา กภ 192 พื้นฐานระบบร่างกายมนุษย์-ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก 1(1-0-2)

อาจารย์
พิเศษ/
Head

หัวข้อ
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active learning
3

พ

13.30
15.30

1.0

/

1

30

1

30

joint motion analysis 4

พรพรหม

active learning
4

พ

13.30
15.30

1.0

/

1

30

1

30

joint motion analysis 5

พรพรหม

active learning
5

พ

6

พ

7

พ

13.30
15.30
13.30
15.30

1.0

/

1

30

1

30

joint motion analysis 6

พรพรหม

30

1

30

upper quadrant: bone,
muscle, nerve

นิตยา

1

30

1

30

active learning

นิตยา

2

15

1

15

joint motion group1

นิตยา

15

1

15

joint motion group2

นิตยา

1

13.30
15.30

active learning
1.5
8

พ

/

1

13.30
15.30

15

1

15

15

1

15

joint motion analysis 1
group1
joint motion analysis 1
group2

นิตยา
นิตยา

active learning
9

10

พ

พ

13.30
15.30

1.5

/

1

15

1

15

joint motion analysis 2
group1

นิตยา

15

1

15

joint motion analysis 2
group2
active learning

นิตยา

30

1

30

joint motion analysis 3

นิตยา

13.30
15.30
1.0

/

1

active learning
11

4

30

การช่วยฟื้ นคืนชีพ (CPR)
Active learning: การช่วยฟื้ น
คืนชีพ (CPR)

รหัสหน่วย
กิต
1(1-0-2 )

รวม

2

รวม

15

1

15

13.0

0

0

0

0

10

25

0
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อาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ อย่างสมํ่าเสมอภายหลังการประเมินในสัมมนาทุกครั้ง
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ และงานที่ได้ รับมอบหมาย
คุณธรรม จริยธรรม
ตลอดการจัดการเรียนรู้
1.1
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรม
ต่าง ๆ
การประเมิน
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอ
ในชั้นเรียน
ความรู้
และสัมมนา
และประเมิน
2.2
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน
ออนไลน์
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความ
การประเมิน
เข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในชั้นเรียน
ทักษะทางปัญญา
ในการสัมมนา การอภิปราย
และประเมิน
3.2
- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
ออนไลน์
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน
ทักษะความสัมพันธ์
- การประเมินตนเองของผู้เรียน
ระหว่างบุคคลและความ - ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้น
รับผิดชอบ
เรียน
4.1,4.2
- ประเมินจากความสามารถในการ
2 และ 3
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
นําเสนอ การอภิปราย รายงาน
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
กรณีศึกษาในรายวิชาโดยให้ ใช้ ทกั ษา
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
5.2
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึงความรับผิดชอบรอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมิน*

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

10%

3,4,5,8,9
และ 10

69%

3,4,5,8,9
และ 10

21%

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

-

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
 การประเมินผล
การนําเสนอและสัมมนาในหัวข้ อ joint motion analysis 6 ครั้ง
90%
ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
10%
รวมทั้งหมด
100%
เกณฑ์ผ่านการประเมิน
นิสติ ต้ องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบและรับการประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด: อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
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ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
60.0-69.9
50.0-59.9
45.0-49.9
40.0-44.9
0-39.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 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.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบัติการ ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
การดําเนินการปรับปรุง
ความต้องการสนับสนุนจากสาขาวิชา
และ มคอ. 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- ส่งแบบประเมิน/สัมมนาและข้ อสอบให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธกี ารประเมินก่อน
นํามาใช้ สอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยอาจารย์และนิสติ ประเมินตนเอง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรุ่น
ต่อไป
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- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัยปรับ
วิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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