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มคอ.3  

รายวิชา กภ 202 โรคของระบบกลา้มเน้ือ กระดูก และสญัญาณไฟฟ้าของกลา้มเน้ือ 

สาขา กายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ202  โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และสญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้ อ 

PTX202  Musculoskeletal Diseases and Electromyography 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 1(1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชากายภาพบ าบัด) 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั) 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

1. อ.ดร.ทศพล เจศรีชยั tossaphon@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงาน (หลัก) 

2. ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงาน (รอง) 

3. รศ.ดร.รัมภา  บุญสนิสขุ rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

4. อ. วาสนา  เตโชวาณิชย์   

 

wassana@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ผศ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

6. ผศ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

8. อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

9. อ.พิมพ์พร  กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

9. อ.ดร.ธรีวัฒน์ นิธอิรรถวานนท ์ Teerawanon@@gmail.com  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 2  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 

mailto:orawany@g.swu.ac.th
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7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

ไม่มี 

 

8. สถานที่เรียน 

ภาคทฤษฎี และสมัมนา รูปแบบ Online (video based ผ่าน SWU moodle และ live)  และ ห้อง 

301 และ 302 อาคารคณะกายภาพบ าบัด องครักษ์ 

 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 21 เมษายน 2564 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ 

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโรค พยาธิสภาพ ในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและ

กระดูก การศึกษาและ วิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกลา้มเน้ือในการเคล่ือนไหวร่างกาย และหลกัการใช้
สัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ แบบป้อนกลบั 
เพื่อให้นิสติสามารถ ELO 

1. อธิบายปัญหาพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อที่เกี่ยวข้องกับ

กายภาพบ าบัดได้ (Understand) 

2 

2. ประยุกต์ความรู้ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบ าบัด

เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและป้องกนัแก่ประชาชน (Apply)  

2 

3. แปลผลเบื้ องต้นสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้ อในการเคล่ือนไหวร่างกาย 
(Apply)  

2 

4. ประยุกต์ใช้สญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อแบบป้อนกลบั  (Apply)  2 

5. มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ (Apply)  1 

หมายเหตุ  

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

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

 ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 

 



มคอ. 3 

กภ 202  โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และสญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้ อ  
คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาเกี่ยวกับโรค พยาธิสภาพ ในภาวะทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก การศึกษาและ

วิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้ อในการเคล่ือนไหวร่างกาย และหลักการใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้ อ

แบบป้อนกลับ 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย  ฝึกปฏิบติั 
สมัมนา (เสริม

บรรยาย) 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

11 ชม.  - 4 ชม.  2 ชม.  

    
3 . ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 6. 

ทกัษะ

การ

ปฏิบติั                      

ทาง

วิชาชีพ 

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 

                   

 

4 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม./สปัดาห์ 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่ อนมนุษย์ มีจิตสานึก

สาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และ เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
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1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

  1. มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

  2. ไม่ประเมิน 

  3. ไม่ประเมิน 

  4. ปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พื้ นฐานที่ เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

  5. ไม่ประเมิน 

  6. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรี ของความเป็นมนุษย์และสามารถจัดการกับปัญหา 

คุณธรรม จริยธรรมในทุก สถานการณไ์ดอ้ย่างหมาะสม 

 

1.2  วิธกีารสอน 

 1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏบิัติการพื้นฐานวิชาชีพ และ ปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

 2. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมให้มีการ พัฒนาด้านจิตส านึกสาธารณะโดย ตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม 

 3. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมใน หลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ ปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ 

และการปฏบิัติงาน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

 2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการแสดงออกในชั้นเรียน และ กจิกรรมต่างๆ 

 3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่าง การฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

 4. ประเมินจากพฤติกรรมและ กระบวนการในการท าโครงงานวิจัย กายภาพบ าบัดโดยค านึงถึง

หลัก คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย 

 5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

2. ดา้นความรู ้

นิสิตกายภาพบ าบัดมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพื้ นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของ

ชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับบริการ 

โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังนี้  

2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

  1. ไม่ประเมิน 

 2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้ นฐานวิทยาศาสตรส์ุขภาพความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ 

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ การบริหารงานบริการกายภาพบ าบดัหรือสาขาวิชาอื่น

ที่เกีย่วขอ้ง  
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 3. สามารถอธิบายสาระส าคญัของศาสตรที์่เป็นวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพื่อใหค้วามรูใ้นการ

ส่งเสริม ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

  4. ไม่ประเมิน   

2.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดรูปแบบการเรียนรู้ ในศาสตร์ ของวิชาชีพกายภาพบ าบัดทั้ง ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ อย่าง 

เป็นระบบตามลักษณะธรรมชาติ รายวิชา ตลอดจนเนื้ อหาสาระ ของรายวิชานั้นๆ โดยใช้รูปแบบ การ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย ร่วม กั บ ก า ร สั ม ม น า การอภิปราย การค้นคว้า การ

วิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้

หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนาหรือการวิจัยโดยจัดการ เรียนรู้ ในชั้นเรียนแหล่งฝึก

และ/ หรือชุมชน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  สอบภาคทฤษฎี 

2.  ประเมินผลจากการแสดง ความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และ พัฒนาความรู้ เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในชั้นเรียน เช่น การ สมัมนา การอภิปราย 

3.  ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่ก าหนดใน รายวิชา 

4. ประเมินจากการสอบประมวล ความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏบิัติ 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3. ดา้นทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

 

3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถประยุกตค์วามรูใ้หเ้กิดประโยชน ์ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้

3. สามารถประเมิน วิพากษ ์สถานการณต่์างๆ โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน  

4. ไม่ประเมิน 

5. สามารถวางแนวทางในการทางานทางกายภาพบ าบดั แก่ประชาชนอย่างปลอดภยัโดยใช้

องคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง  

6. สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับความรู้ ใน

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางปฏบิัติได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

7. สามารถพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  
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3.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกจิกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้า หาความรู้ ด้วยตนเอง และน าความรู้  มาประยุกต์ใช้ ในการเ รี ย 

น แ ล ะ ก า ร ด าเนินชีวิตประจ าวัน   

2.  ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่ อใ ห้ นิ สิ ตไ ด้ เรี ย น รู้  วิ ธี วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณา 

การความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.  เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะให้ นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียนและเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่างสมดุล   

4.  น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเหน็ และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

5. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีใน การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

6. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิต  น าเสนอความรู้ ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบ าบัด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

7. การท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และ ค้นคว้าหรือน าเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบ าบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิก เกี่ยวกบัผู้ป่วยหรืองานวิจัย ต่างๆ ในสาขาวิชาภายภาพบ าบัด และ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการ ทางกายภาพบ าบัด 

ก าหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้น การใช้ทักษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐาน เชิง

ประจักษ์ โดยบูรณาการ ความรู้ในสาขาวิชา กายภาพบ าบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้ เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา  

2. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน ร่วมในการอภิปรายและการ สะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน  

3. ประเมิน จากคุณ ภาพ ของ รายงาน ที่แสดงถึงการค้นคว้า ความรู้ เพิ่มเติม การเลือกรับ ข้อมูล

ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นระบบ 

4. สงัเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน กจิกรรมกลุ่ม การสะท้อนคิด

ใน ชั้นเรียน  

5. ประเมินจาก การอ้างองิ แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม หลัก แ ล ะจรรยาบรรณทางวิชาการ  

6. ประเมินจากการสอบ ภาคทฤษฎี 

7. การประเมินตนเองของ ผู้เรียน           
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสิตมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มี

ความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถท างาน

ร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ 

และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้  

4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูร่้วมงานได ้
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2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกิจกรรมสมัมนาเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

 1.  ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ Rubrics ทุกรายวิชา 

2.  สังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในชั้นเรียน 

3.  ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ  และการ
แก้ปัญหา 

4.  ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
5.  สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคิดลพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
6. ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน  และน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในทุกรายวิชา 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2.  ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน  ที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร 
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3. ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
6. ทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด  มีคุณสมบัติ

เหมาสม  และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่สามารถให้บริการ

กับผู้ รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพดังนี้  

6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

 

6.2 วิธกีารสอน 

- 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

- 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ค
รั้ง
ท
ี่   

 วันที่  

  

เวลา 

บ
รร
ย
าย

 

ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

ส
มั
ม
น
า(
เส
ริม

บ
รร
ย
าย

) 

ส
อ
บ
บ
รร
ย
าย

 

ส
อ
บ
ป
ฏ
บิ
ัต
 ิ

หัวข้อ 
  

อาจารย ์

สถานที่/

รูปแบบ 

 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

สื่อโสต คอมพิวเตอร์ 

เอกาสารประกอบการ

สอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

อ. 3 สค 

64 8.00-9.00 1      

 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of head and neck  

อ.

วาสนา    

Online 

Video 

Based 

2 

พ. 4 สค 

64 

14.00-

15.00 1      

 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of Thoracic\Lumbar 

ผศ.ดร.

ภัทริยา    

Online 

Video 

Based 

3 

อ.10 สค 

64 8.00-9.00 1    

 

Musculoskeletal 

,disease and pathology 

of chest, abdomen and 

pelvic 

อ.ทศ

พล 

    

Online 

Video 

Based 

4 

พ.11  สค 

64 

14.00-

15.00 1    

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of lumbar spine 

(ประเมินในชั้นเรียน) 

ผศ.ดร.

ภัทริยา    

Online 

Live 

5 

อ. 17 สค. 

64 8.00-9.00 1     

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of upper extremities 

อ.พิมพ์

พร    

Online 

Video 

Based 
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6 

พ. 18 สค. 

64 

14.00-

15.00 1     

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of lower extremities  

ผศ.

ผกา

ภรณ ์    

Online 

Video 

Based 

 

7 

อ. 24 สค. 

64 8.00-9.00 1    

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of UE (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec1) 

อ.พิมพ์

พร    

Online 

Live 

       

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of LE (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec2) 

ผศ.

ผกา

ภรณ ์    

Online 

Live 

8 

อ. 31 สค. 

64 8.00-9.00 1    

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of UE (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec2) 

อ.พิมพ์

พร    

Online 

Live 

       

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

Musculoskeletal 

disease and pathology 

of LE (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec1) 

ผศ.

ผกา

ภรณ ์    

Online 

Live 

9 

อ. 7 กย. 

64 8.00-9.00   1  

 

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(Spine)  (ประเมินใน

ชั้นเรียน) (Sec1) 

อ.

วาสนา 

ผศ.ดร.

ภัทริยา   

Online 

Live 

       

 

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(UEs) (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec2)     

อ.พิมพ์

พร ทศพล   

Online 

Live 

10 

พ. 8 กย. 

64 

14.00-

15.00    1  

Lect Exam (หวัขอ้ที่ 

Head,chest, spine, 

abdomen, pelvic and 

UEs ) ทศพล เจ้าหน้าที ่   301,302 

11 

อ. 14 กย. 

64 8.00-9.00   1  

 

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(Spine)  (ประเมินใน

อ.

วาสนา 

ผศ.ดร.

ภัทริยา   

Online 

Live 
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ชั้นเรียน) (Sec2) 

       

 

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(UEs) (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec1)     

อ.พิมพ์

พร ทศพล   

Online 

Live 

12 

พ. 15 กย. 

64 

14.00-

15.00 1      

 
EMG for movement 

analysis 
รศ.ดร.

รัมภา     

Online 

Video 

Based 

13 

อ. 21 กย. 

64 8.00-9.00 1      

 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

EMG for movement 

analysis (ประเมินในชั้น

เรียน) 

รศ.ดร.

รัมภา     

Online 

Live 

14 

อ. 28 กย. 

64 8.00-9.00 1      

 Biofeedback รศ.ดร.

รัมภา     

Online 

Video 

Based 

15 

อ. 5 ตค. 

64 8.00-9.00     1   

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(LEs) (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec1)     

ผศ.ดร.

ชัชฎา 

อ.ดร.

อรวรรณ   

Online 

Live 

        

Seminar: EMG and 

Biofeedback (ประเมิน

ในชั้นเรียน) (Sec2)     

รศ.ดร.

รัมภา 

อ.ดร.

ธรีวัฒน ์   

Online 

Live 

16 

อ. 12 ตค. 

64 8.00-9.00   1   

Seminar: 

Musculoskeletal 

disease and pathology  

(LEs) (ประเมินในชั้น

เรียน) (Sec2)     

ผศ.

ผกา

ภรณ ์

อ.ดร.

อรวรรณ   

Online 

Live 

          

Seminar: EMG and 

Biofeedback (ประเมิน

ในชั้นเรียน) (Sec1)     

รศ.ดร.

รัมภา 

อ.ดร.

ธรีวัฒน ์   

Online 

Live 

17 

อ. 19 ตค. 

64 8.00-9.00    1  

Lect Exam (หวัขอ้ที่ 

LEs, EMG, and 

Biofeedback) 

อ.ทศ

พล เจ้าหน้าที ่   301,302 

   รวม 11  4 2        

   รวม 15          
 

 

รหัสหน่วย

กติ 1 15          

 

 1(1-0-2 )  0             
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หมายเหตุ คณาจารย์ให้ formative feedback หลังการสัมมนาและการสอบประเมิน  

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

หมายเหตุ 

1 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

(1.4,1.6) 

1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ

แสดงออกในชั้นเรียน และ 

กจิกรรมต่างๆ 

2. การประเมินตนเอง 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5% 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

รายวิชานี้ จาก

ทุกกิจกรรมที่มี

ดังนี้  

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 9% 

2. ด้านความรู้ 

43% 

3. ด้านปัญญา 

36% 

4. ด้าน

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 8% 

5. ด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 4% 

 

 

2 

 

 

 

 

  

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

(2.2,2.3,3.1,

3.2,3.3,3.5) 

คะแนนสอบบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

สอบภาคทฤษฎี 

(สปัดาห์ที่ 

9,17) 

 

 

 

35% 

(ความรู้  

25%, ปัญญา 

10%) 

3 

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

(2.2,2.3,3.1,

3.2,3.3,3.5) 

กจิกรรมเสริมการเรียนรู้ 

(ประเมินในชั้นเรียน) 

กจิกรรมในชั้น

เรียน 

(สปัดาห์ที่ 4,7, 

8,13) 

20% 

(ความรู้  

10%, ปัญญา 

10%) 

4 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านความรู้ 

ด้านปัญญา 

ด้าน

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การสมัมนา และน าเสนอหน้าชั้น

เรียน 

สมัมนาใน

สปัดาห์ที่ 

10,11 และ

15,16 

40% 

 (คุณธรรม 

4,ความรู้  

8%, ปัญญา 

16%, 

ความสัมพันธ ์

8% และ

เทคโนโลยี 

4%) 
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(1.4,1.6, 

2.2,2.3,3.1,3

.2,3.3,3.5,4.

1,5.2) 

 

การประเมินผลการเรียน :   

1. สอบขอ้เขียน      รวม  35% 

1.1 สอบขอ้เขียน ครั้งที่ 1     รวม  20% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of head and neck    5% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of Thoracic\Lumbar    5% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of chest, abdomen and pelvic   5% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of upper extremities    5% 

1.2 สอบขอ้เขียน ครั้งที่ 2     รวม  15% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of lower extremities    5% 

- หัวข้อ EMG for movement analysis       5% 

- หัวข้อ Biofeedback         5% 

2. ประเมินในชั้นเรียน-กิจกรรมเสริมการเรียนรู ้Online รวม  20% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of lumbar spine    5% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of UE             5% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology of LE                       5% 

- หัวข้อ EMG for movement analysis       5% 

3. สมัมนา  รายงาน Online   รวม  40 %  

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology  (Spine) and UEs   20% 

- หัวข้อ Musculoskeletal disease and pathology  (LEs) และ EMG and Biofeedback 20% 
4. ความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูแ้ละการส่งงาน  

(เขา้เรียนครบและท า Activity ครบภายในเวลาที่ก าหนด)     5 %  

       รวม 100% 

เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : 

1. นิสติต้องเข้าเรียนและท างานส่งตามก าหนดไม่ต ่ากว่า 80 %ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิธิ์สอบ 

2. นิสติต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 50 % ของคะแนนสอบข้อเขียน จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

3. ตัดคะแนนแบบองิเกณฑ ์ตามเกณฑว์ิชาชีพกายภาพบ าบัด   

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

100 – 80.0 A 

79.9 - 75.0 B+ 

74.9 - 70.0 B 
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69.9 – 60.0 C+ 

59.9 – 50.0 C 

49.9 – 45.0 D+ 

44.9 – 40.0 D 

39.9 – 0 E 

 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

   
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดขึ้น เช่น e-mail 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การด าเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี เนื่องจากเป็นหลักสตูรใหม่ 
- - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- การทวนข้อสอบก่อนการสอบแต่ละคร้ัง 

- การก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนสอบข้อเขียน/ประเมินการสมัมนา/รายงานผลปฏบิัติการ 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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-  น าข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู้ที่ ต้องปรับปรุง วิธีการ

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

-  น าผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพื่อ     

พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 


