
มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 1 

 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กภ 203  ชีวกลศาสตรก์ารเดิน 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 203  ชีวกลศาสตร์การเดิน 

PTX 203 Gait Biomechanics 

2. จ านวนหน่วยกิต 

1(0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.ธติิมาศ  วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร.อรพินท ์ การุณทรัพย์เจริญ orapin@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ชัชฎา 

อ.ดร.ทศพล 

รศ.ดร.รัมภา 

ผศ.ดร.สายธดิา 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ 

ชินกุลประเสริฐ 

เจศรีชัย 

บุญสนิสขุ 

ลาภอนันตสนิ 

วรรณปะเข 

chatcha@g.swu.ac.th 

tossaphon@g.swu.ac.th 

rumpa@g.swu.ac.th 

saitida@g.swu.ac.th 

jirabhorn@g.swu.ac.th 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.พีรยา 

ผศ.ดร.วันวิสาข์ 
เตม็เจริญสขุ 

พานิชาภรณ ์

peeraya@g.swu.ac.th 

wanvisap@g.swu.ac.th 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.พรพรหม 

อ.ดร.ธรีวัฒน์ 

อ.ดร.พงศธร 

ประโมทยกุล 

เชยะสิทธิ์ 

นิธอิรรถวานนท ์

ซ้ายกลาง 

weeraya@g.swu.ac.th 

pornprom@g.swu.ac.th 

teerawatn@g.swu.ac.th 

pongsatornsa@g.swu.ac.th 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 
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8. สถานที่เรียน 

ห้อง 220, 234/2, 248, 216, 301, 302, 308, 321 โถงด้านหน้าและด้านหลัง  

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

5 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

 

เพื่อให้นิสติ ELO 

1. อธิบายจลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ และการเปล่ียนแปลงของ

การเดินตามช่วงวัยได้ (U) 

2 

2. วิเคราะห์การเดิน รูปแบบการเดินในผู้ที่มีปัญหาระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาทได้ 

(An) 

2 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับการเดินในการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้ได้ (A) 

2  

4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม โดยอยู่บนพื้ นฐานคุณธรรม จริยธรรม 

(A) 

1 

หมายเหตุ 

ELO1= Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO2= Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

จัดให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ วิธีการวิเคราะห์การเดิน การเปล่ียนแปลง

ของการเดินตามช่วงวัย รูปแบบการเดินในผู้ที่มีปัญหาระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาท 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

- 
ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

ปฏบิัติการ 27 ชม./ภาคการศึกษา 

สมัมนาเสริมปฏบิัติ 3 ชม./ภาคการศึกษา 
7.5 ชม. 
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อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการท าความเข้าใจรายวิชา

จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

4. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

ทกัษะ

พิสยั 

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 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

1. มีความซื่อสตัย์  มีวินัย ตรงต่อเวลา (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้ นฐานที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทาง

กายภาพบ าบดั (ความรบัผิดชอบหลกั) 

5. ไม่ประเมิน 

6. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และสามารถจัดการกบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรมไดอ้ย่างหมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบิัติ ท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

2. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพในรายวิชา 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธจีัดการกบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน การอ้างองิ

ผลงาน และการสอบ 

2. ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดรายวิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการจดัการกบัปัญหาระหว่างการเรียนในรายวิชาจากการน าเสนอแหล่ง

อ้างองิความรู้ในการสมัมนา 
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2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ 

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ  การบริหารงานบริการกายภาพบ าบดัหรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วขอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถอธิบายสาระส าคญัของศาสตรที์่เป็นวิชาชีพ กายภาพบ าบดัเพื่อใหค้วามรูใ้นการ

ส่งเสริม ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาจลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ วิธีการ

วิเคราะห์การเดิน การเปล่ียนแปลงของการเดินตามช่วงวัย รูปแบบการเดินในผู้ที่มีปัญหาระบบ

กระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาทในภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา 

ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการฝึก

ปฏบิัติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า  

2. การวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัด

ให้มีการใช้หัวข้อปัญหากรณีศึกษา การสมัมนา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ 

และพัฒนาความรู้ เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึก

ปฏบิัติ 

2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานตามที่ก าหนดในรายวิชา 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้(ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถประเมิน วิพากษ ์สถานการณต่์างๆ โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

5. สามารถวางแนวทางในการท างานทางกายภาพบ าบดัแก่ประชาชนอย่างปลอดภยัโดยใชอ้งค์

ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

6. สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับความรู้ ใน

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

7. สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
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และการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

2. ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นิสติได้เรียนรู้วิธวีิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3. น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

4. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

5. การจัดสมัมนาโดยให้นิสติน าเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกบั

สาขาวิชากายภาพบ าบัด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

6. การท างานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือน าเสนอรายงาน เพื่อเสริม

ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

7. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด และ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกดิผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบ าบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ในระหว่างการตอบข้อ

ซักถามระหว่างการสมัมนา 

3. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์

วิจารณ์อย่างเป็นระบบ  

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

1. สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นในฐานะผูน้ าและผูร่้วมงานได ้(ความรบัผิดชอบหลกั) 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน  

4. มีจิตบริการและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน หรือ ผูบ้งัคบับญัชา  

(ความรบัผิดชอบหลกั)  

5. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง) 

4.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ผู้ ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้เกดิการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะน าไปสู่การสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและกล้าแสดงความ

คิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปรับตัวให้เข้ากับ

สถานะการณ์ต่างๆ ได้ 

3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 
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1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน และการตอบข้อซักถามหน้าชั้นเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในขณะน าเสนอและร่วมการสมัมนา และการสะท้อนคิดกจิกรรมใน

ชั้นเรียน 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะหข์อ้มูลเชิงตวัเลข เพือ่ใหเ้ขา้ใจองคค์วามรู ้หรือประเด็นปัญหา (ความ

รบัผิดชอบหลกั) 

2. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์

อย่างมีประสิทธภิาพ (ความรับผิดชอบรอง) 

5.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชา เพื่อพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในการสมัมนา มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอการ

สมัมนา และอภิปรายผลร่วมกนัในชั้นเรียน 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในรายวิชา 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และจากการอ้างองิ 

    แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. ประเมินเนื้อหาที่น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

3. ประเมินรูปแบบและวิธกีารน าเสนองานหน้าชั้นเรียน รวมถึงการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน ที่

แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
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สิต

 

หัวข้อ 

อาจารย ์

ห้องเรียน 

 

พิเศษ/
Head 

ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน  

1 พ 17 พ.ย. 2564 8.00-9.00   1 
            

89 4 22 
Terminology used in gait cycle, the gait cycle 
in detail and temporospatial gait parameter  
(คิดคะแนนจากการตอบคำถาม) 

ธิติมาศ ชัชฎา พรพรหม พงศธร 301,302  

2 พ 24 พ.ย. 2564 8.00-10.00 
  

2 
          

1 
45 3 15 

Muscle activity for gait cycle (formative 
feedback + คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)   
Gr.2: No.45-89 

รัมภา ธิติมาศ ธีรวัฒน ์   220  

            44 3 15 
Kinematics & Kinetics in gait cycle (คิดคะแนน
รายงาน) Gr.1: No.1-44 

ชัชฎา พรพรหม พงศธร   234/2  

3 พ 1 ธ.ค. 2564 8.00-10.00 
  

2 
            44 3 15 

Muscle activity for gait cycle (formative 
feedback + คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)  
Gr.1: No.1-44 

รัมภา ธิติมาศ ธีรวัฒน ์   220  

              45 3 15 
Kinematics & Kinetics in gait cycle (คิดคะแนน
รายงาน) Gr.2: No.45-89 

ชัชฎา พรพรหม ทศพล   234/2  

4 พ 8 ธ.ค. 2564 8.00-10.00 

  

2 

            44 3 15 Center of mass in gait cycle (Gr.1: No.1-44) ธิติมาศ จิราภรณ์ ธีรวัฒน ์   220  

              45 3 15 
Methods of gait analysis: visual analysis 
(formative feedback) (คิดคะแนนจากรายงาน) 
Gr.2: No.45-89 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร   
โถงหน้า

และ 
หลังคณะ 
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5 พ 5 ม.ค. 2565 8.00-10.00 

  

2 

            45 3 15 Center of mass in gait cycle (Gr.2: No.45-89) ธิติมาศ พรพรหม ธีรวัฒน ์   220  

            0.5 44 3 15 
Methods of gait analysis: visual analysis 
(formative feedback) (คิดคะแนนจากรายงาน) 
Gr.1: No.1-44 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร   
โถงหน้า

และ 
หลังคณะ 

 

6 พ 12 ม.ค. 2565 

8.00-9.00 
  

1 
          

0.5 
45 2 23 

Methods of gait analysis: instrument system 
(คิดคะแนนจากรายงาน) Gr.2: No.45-89 

ธิติมาศ อรพินท์     213,216  

            44 2 22 
Methods of gait analysis: instrument system 
(คิดคะแนนจากรายงาน) Gr.1: No.1-44 

ชัชฎา พรพรหม     234/2  

9.00-10.00 
  

1 
          

0.5 
44 2 22 

Methods of gait analysis: instrument system 
(คิดคะแนนจากรายงาน) Gr.1: No.1-44 

ธิติมาศ อรพินท์     213,216  

            45 2 23 
Methods of gait analysis: instrument system 
(คิดคะแนนจากรายงาน) Gr.2: No.45-89 

ชัชฎา พรพรหม     234/2  

7 พ 19 ม.ค. 2565 

8.00-8.40 

  

2 

            30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.1: No.1-30, เด็ก) 

พีรยา วีรยา     308  

              30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.2: No.31-60, ผู้ใหญ่) 

อรพินท์ ผกาภรณ์     220  

              29 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.3: No.61-89, ผู้สูงอายุ) 

ธิติมาศ พรพรหม     248  

8.40-9.20 

              30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.2: No.31-60, เด็ก) 

พีรยา วีรยา     220  

              29 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.3: No.61-89, ผู้ใหญ่) 

อรพินท์ ผกาภรณ์     248  



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 9 

 

              30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.1: No.1-30, ผู้สูงอายุ) 

ธิติมาศ พรพรหม     308  

9.20-10.00 

              29 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.3: No.61-89, เด็ก) 

พีรยา วีรยา     248  

              30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.1: No.1-30, ผู้ใหญ่) 

อรพินท์ ผกาภรณ์     308  

              30 2 15 
Change in Gait with Age: normal 
development of gait pattern  
(Gr.2: No.31-60, ผู้สูงอายุ) 

ธิติมาศ พรพรหม     220  

8 พ 26 ม.ค. 2565 

8.00-9.00 

  

1 

          

1 

44 2 22 
Change in Gait with Age: pathologic gait 
pattern (คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)  
Gr.1: No.1-44 

ผกาภรณ์ อรพินท์     220  

            45 2 23 
Change in Gait with Age: pathologic gait 
pattern (คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)  
Gr.2: 45-89 

ธิติมาศ พรพรหม     321  

9.00-10.00 

  

1 

            44 2 22 
Change in Gait with Age: pathologic gait 
pattern (คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)  
Gr.1: No.1-44 

ธิติมาศ พรพรหม     220  

              45 2 23 
Change in Gait with Age: pathologic gait 
pattern (คิดคะแนนจากการตอบคำถาม)  
Gr.2: 45-89 

ผกาภรณ์ อรพินท์     321  

9 พ 2 ก.พ. 2565 8.00-10.00 
  

2 
            44 3 15 

Gait analysis in musculoskeletal conditions I 
(formative feedback) Gr.1: No.1-44 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร   220  

              45 3 15 
Gait analysis in neurological diseases (adults) I 
(formative feedback) Gr.2: No.45-89 

ธิติมาศ สายธิดา พรพรหม   308  
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10 พ 9 ก.พ. 2565 8.00-10.00 
  

2 
            45 3 15 

Gait analysis in pediatric disorders I (formative 
feedback)  
Gr.2: No.45-89 

พีรยา วีรยา วันวิสาข ์   308  

              44 3 15 
Gait analysis in neurological diseases (adults) I 
(formative feedback) Gr.1: No.1-44 

ธิติมาศ สายธิดา พรพรหม   220  

11 
พ 23 ก.พ. 

2565 
8.00-10.00 

  2             44 3 15 
Gait analysis in pediatric disorders I (formative 
feedback) Gr.1: No.1-44 

พีรยา วีรยา วันวิสาข ์   308  

                45 3 15 
Gait analysis in musculoskeletal conditions I 
(formative feedback) Gr.2: No.45-89 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร   220  

12 พ 2 มี.ค. 2565 8.00-10.00 
      2         45 3 15 

Gait analysis in neurological diseases (adults) 
II (ประเมินปฏิบัติในชั้นเรียน) Gr.2: No.45-89 

ธิติมาศ สายธิดา พรพรหม   308  

              1 44 3 15 
Gait analysis in musculoskeletal conditions II 
(ประเมินปฏิบัติในชั้นเรียน) Gr.1: No.1-44 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร   220  

13 พ 9 มี.ค. 2565 8.00-10.00 

  

2 

            44 3 15 
Research article on gait analysis: figure and 
graph I (Gr.1: No.1-44)  

ธีรวัฒน ์ อรพินท์ ชัชฎา   220  

              45 3 15 
Gait analysis in pediatric disorders II (ประเมิน
ปฏิบัติในชั้นเรียน)  
Gr.2: No.45-89 

พีรยา วีรยา วันวิสาข ์   308  

14 พ 16 มี.ค. 2565 8.00-10.00 
  

2 
           45 3 15 

Research article on gait analysis: figure and 
graph I (Gr.2: No.45-89) 

ธีรวัฒน ์ อรพินท์ ชัชฎา  220  

            1 44 3 15 
Gait analysis in neurological diseases (adults) 
II (ประเมินปฏิบัติในชั้นเรียน) Gr.1: No.1-44 

ธิติมาศ สายธิดา พรพรหม  308  

15 พ 23 มี.ค. 2565 

8.00-10.00   2           1 45 3 15 
Gait analysis in pediatric disorders II (ประเมิน
ปฏิบัติในชั้นเรียน)  
Gr.1: No.1-44 

พีรยา วีรยา วันวิสาข ์  308  

8.00-9.00       1       1 44 3 15 
Summarized in gait analysis (Active learning) 
(Gr.2: No.45-89) 

ธีรวัฒน ์ ธิติมาศ ชัชฎา  220  

9.00-10.00                44 3 15 
Research article on gait analysis: figure and 
graph II (คิดคะแนนจากรายงาน) (Gr.2: No.45-89) 

ธีรวัฒน ์ ธิติมาศ ชัชฎา  220  
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16 พ 30 มี.ค. 2565 

8.00-10.00                44 3 15 
Gait analysis in musculoskeletal conditions II 
(ประเมินปฏิบัติในชั้นเรียน) Gr.2: No.45-89 

อรพินท์ ผกาภรณ์ พงศธร  220  

8.00-9.00                45 3 15 
Summarized in gait analysis (Active learning) 
(Gr.1: No.1-44) 

ธีรวัฒน ์ ธิติมาศ ชัชฎา  308  

9.00-10.00                45 3 15 
Research article on gait analysis: figure and 
graph II (คิดคะแนนจากรายงาน) (Gr.1: No.1-44) 

ธีรวัฒน ์ ธิติมาศ ชัชฎา  308  

    รวม 0 27 0 3 0 0 0 7.5                

    รวม 0 30                            

 

หมายเหตุ:  สื่อการสอนของรายวิชา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์ และ LCD 

อาจารย์ผู้สอนให้การแนะน า (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน 

2 คุณธรรมจริยธรรม 

1.4, 1.6 (1.1) 

สงัเกตพฤติกรรมการความรับผิดชอบในชั้นเรียน 

ความตั้งใจ ตรงต่อเวลา 

สปัดาห์ที่ 

13-16 

2% 

1 

 

4 

ความรู้  2.2, 2.3 - ตอบค าถามในชั้นเรียน 

 

- ประเมินในชั้นเรียน 
 

สปัดาห์ที่ 

1-3, 8 

สปัดาห์ที่ 

12-16 

15% 

 

45% 

3 

 

 

2 

ทกัษะทางปัญญา 

3.2, 3.3, 3.5, 3.7 

(3.1, 3.6) 

- รายงานหัวข้อ Kinematics & Kinetics in gait 

cycle, Methods of gait analysis: visual analysis 

และ Methods of gait analysis: instrument system  

- สัมมนาเสริมปฏบิัติ หัวข้อ Research article on 

gait analysis: figure and graph โดยประเมินจาก

การตอบค าถามประกอบการน าเสนอและสมัมนา 

การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

 

สปัดาห์ที่ 

2-6 

 

สปัดาห์ที่ 

13-16 

30% 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1, 4.4 (4.2, 

4.5) 

3% 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.1, 5.2 

(5.3) 

5% 

 รวมการประเมินทกัษะทุกดา้นที่อยู่ในความรบัผิดชอบของรายวิชา 100% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด   

• การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1 ประเมินในชั้นเรียน 15% แบ่งเป็น 

- หัวข้อ Terminology used in gait cycle, the gait cycle in detail and   5% 

temporospatial gait parameter      

 - หัวข้อ  Muscle activity for gait cycle       5% 

 - หัวข้อ Change in Gait with Age: pathologic gait pattern   5% 
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กจิกรรมที่ 2 การสัมมนาเสริมปฏบิัติ 10% 

- รายงานหัวข้อ Research article on gait analysis: figure and graph  10%   

กจิกรรมที่ 3 คะแนนรายงาน 30% 

 - หัวข้อ Kinematics & Kinetics in gait cycle     10%  

 - หัวข้อ Methods of gait analysis: visual analysis    10% 

 - หัวข้อ Methods of gait analysis: instrument system    10% 

กจิกรรมที่ 4 ประเมินในชั้นเรียน 45%แบ่งเป็น 

 - หัวข้อ Gait analysis in musculoskeletal conditions II    15% 

- หัวข้อ Gait analysis in neurological conditions (adults) II   15% 

 - หัวข้อ Gait analysis in pediatric conditions II     15% 

    รวมทั้งหมด      100% 

 

เกณฑผ์่านการประเมิน 

1. ตัดเกรดองิเกณฑโ์ดย 

เกรด       ระดับคะแนน 

  A       100.0-80.0 

  B+       79.9-75.0 

  B       74.9-70.0 

  C+       69.9-65.0 

  C       64.9-60.0 

  D+       59.9-55.0 

  D       54.9-50.0 

  E       49.9-0.0 

2. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบ 

3. คะแนนรวมการสอบภาคปฏบิัติแต่ละหัวข้อต้องไม่ต ่ากว่า 60 % จึงถือว่า สอบผ่าน  

ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ้่าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. Perry J. Gait analysis : normal and pathological function. Thorofare, NJ: SLACK; 1992. 

2. Ewins D, Collins T. Clinical Gait Analysis. In: Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and 

Biomedical Engineers. Elsevier Ltd; 2013. p. 389–406. 

3. Kirtley C. Clinical gait analysis : theory and practice. Edinburgh: Elsevier Curchill Livingstone; 

2006. 

4. Levine D, Richards, Jim, Whittle, Michael W. Whittles gait analysis. 5th ed.. Edinburgh: Churchill 

Livingstone/Elsevier; 2012. 
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5. Rose J, Gamble, James Gibson. Human walking. 3rd ed.. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2006. 

6. Vaughan CL, Murphy, Gabrielle N, Du Toit, Leon L. Biomechanics of human gait : an annotated 

bibliography. 2nd ed.. Champaign, Ill.: Human Kinetics; 1987. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 - 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนาที่นิสติได้รับมอบหมาย 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชาและ มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- พิจารณาตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประเมินนิสติ 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยนิสติประเมินตนเอง 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 

 


