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รายละเอียดของรายวิชา กภ 614 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหว
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ614 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหว
PTX614 Motor Control and Motor Learning
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@g.swu.ac.th
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chadpsm@gmail.com
อ.ดร.วันวิสาข พาณิชาภรณ
wanvisap@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
anchalee.f@chula.ac.th

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมม-ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
หองเรียน 601 คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. วัตถุประสงคของรายวิชา

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการ พัฒนาการแนวความคิด ของทฤษฎีควบคุมการเคลื่อนไหวและ
ทฤษฎีการเรียนรูการเคลื่อนไหวอยางถองแทและลึกซึ้ง (2.2)
2. สามารถคนควาความรูที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและทฤษฎีการ
เรียนรูการเคลื่อนไหว รวมทั้งวิเคราะห ประยุกตและพัฒนา ขอสรุป ขอมูล ความรูเพื่อใชใน
การรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีเหตุผลและตามหลักสิทธิ
มนุษยชน สิทธิผูปวย และหนาที่ผูประกอบวิชาชีพ (1.3, 2.2, 3.1)
3. สามารถวิเคราะหขอเดน และขอดอยของทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและทฤษฎีการเรียนรู
การเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค โดยใชความเขาใจอันถองแท (2.2, 3.1)
4. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นปญหาดานการควบคุมการ
เคลื่อนไหวและการเรียนรูการเคลื่อนไหวดวยดุลยพินิจอยางเหมาะสม (1.3, 2.2, 3.1, 4.2)
5. สามารถสั งเคราะหผ ลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒ นาความรูความเขาใจดานการควบคุ มการ
เคลื่ อ นไหวและการเรี ย นรู ก ารเคลื่ อ นไหว โดยบู ร ณาการแนวคิ ด ต างๆ ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง (3.1, 4.2)
6. มีทักษะและความสามารถในการใชและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาได (5.2, 5.4, 5.5)

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษากระบวนการควบคุมการเคลื่อนไหว พัฒนาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีควบคุมการ
เคลื่อนไหวแบบตางๆ การบูรณาการและการประยุกตใชทฤษฎีควบคุมการเคลื่อนไหว การศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรูการเคลื่อนไหว และการพัฒนาสมรรถนะการเคลื่อนไหว รวมถึงการประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวในการฝก
การเคลื่อนไหว

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชม./ภาคการศึกษา (โดย
จัดรูปแบบการเรียนการสอนเปน
การบรรยายและสัมมนา)

ตามความตองการของนิสิต
เฉพาะราย
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ดานที่ ๑
รายวิ คุณธรรม
ชา จริยธรรม

กภ
๖๑๔

๑ ๒ ๓
 

ดานที่ ๔ ดานที่ ๕ ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ดานที่ ๓
ความสัมพั
การสื่อสาร
ดานที่ ๖ ทักษะ
ดานที่ ๒ ทักษะ
นธระหวาง
การปฏิบัติทาง
ความรู
ทาง
บุคคลและ
วิชาชีพ
และการใช
ปญญา
ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
  

       

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา
โดยจัดเวลาใหคําปรึกษาตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
แสดงออกภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วิธีการสอน
1. การสงเสริมและจัดกิจกรรมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหนาที่ ความ
รับผิดชอบของตนเอง ที่มีตอวิชาชีพ ตอองคกร ชุมชนและสังคม
2. การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในประเด็นของจริยธรรมการวิจัย
3. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนําเสนอในหัวขอสัมมนาที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย และ
ตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา
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2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายและสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรูทางกายภาพบําบัดที่เชื่อมโยงกับการ
ควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหว
2. การมอบหมายงานมอบหมายใหคนควาหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลที่เกี่ยวของ
โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
3. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรูดานการควบคุมและการเรียนรูการ
เคลื่อนไหวที่ไดจากบทความวิจัยและบทความวิชาการ
4. การประยุกตความรูที่ไดรับจากงานวิจัยมาสูการสอนและฝกการเคลื่อนไหวในผูที่มีปญหาสุขภาพ
และผูที่มีสุขภาพดี
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย
2. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการนําเสนอในชั้นเรียน
4. ประเมินจากแนวคิดเพื่อสรางวิธีการฝกการเคลื่อนไหวในผูที่มีปญหาสุขภาพและผูที่มีสุขภาพดี
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สามารถวิเคราะหประเด็น ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจอันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อตอบสนองประเด็นปญหาดวยดุลยพินิจอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรวมกับการสัมมนา
2. การบรรยาย สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
4. มอบหมายงานใหนิสิตทําการการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของ
5. มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย
2. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม ผูประสานงานอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1. จั ดกิ จ กรรมกลุ มในการอภิ ป รายบทความวิจัย และบทความวิช าการ เพื่อส งเสริ มใหเ กิดการ
แสดงออก ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
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2. สงเสริมใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล
3. จัดประสบการณเรียนรูระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพื่อกระตุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุม
บุคคลตางๆ
2. มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาได
3. มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือทาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาโดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ผาน Website
2. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ

3

Introduction to Motor
Control Issues
Motor Control Theory

1

2

Adaptation of motor
control through life
span and health
conditions
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อาจารย
พิเศษ

อาจารย

หองเรียน

ปฏิบัติ

สัมมนา

1 22 สค 61 14.3015.30
2 14 กย 61 8.3011.30
3 17 กย 61 13.3015.30

บรรยาย

เวลา

วันที่

ครั้งที่

1. แผนการสอน

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

อ.ดร.วันวิสาข

601

หนา 5

สัมมนา

อาจารย

หองเรียน

2

อ.ดร.วันวิสาข

601

อาจารยที่
ปรึกษา

601

อ.ดร.ชัชฎา

601

รศ.รัมภา
อ.ดร.วันวิสาข
รศ.รัมภา

601

1

Cases of motor control
impairments
Application of Motor
Control in Practice
(research papers)
Current concepts in
Motor Control (knee
control)
Application of Motor
Control in Practice
Motor learning theory

4

Learning and memory

ผศ.ดร.สาย
ธิดา
รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

รศ.รัมภา

601

อาจารยที่
ปรึกษา
รศ.รัมภา

601

17 กย 61 15.3017.30
4 21 กย 61 13.3017.30
5 24 กย 61 13.3017.30
6 28 กย 61

7

5 ตค 61

8 12 ตค 61
9 17 ตค 61
10 24 ตค 61
11 26 ตค 61
12 9 พย 61
13 14 พย 61

8.3012.30
13.3014.30
8.3012.30
8.3012.30
13.3016.30
13.3017.30
13.3017.30
8.3012.30
8.3012.30

ปฏิบัติ

หัวขอ

บรรยาย

เวลา

วันที่

ครั้งที่

มคอ. 3

4
2

2
4

4
3

2

Motor learning theory

4

Human skill
performance
Structuring learning
experience
Training motor skills

4

Training motor skills

2

Application of motor
learning in persons
with movement
impairments
สอบบรรยาย

4

14 21 พย 61

8.3012.30
13.3017.30
15 23 พย 61 8.304
12.30
16 30 พย 61 8.304
12.30
รวม 19 22

4

19

อาจารย
พิเศษ

Application of motor
learning in cases
Application of motor
learning in cases
Application of motor
learning in cases
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601

601

601

ผศ.ดร.
อัญชลี

จุฬา

รศ.รัมภา

601

อ ที่ปรึกษา

601

อ ที่ปรึกษา

601

รศ.รัมภา
อ.ดร.วันวิสาข

601
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หมายเหตุ : สื่ อการสอนในทุ กหั ว ข อ ประกอบด ว ยเอกสารประกอบการสอนวิ ช า กภ 614, คอมพิ ว เตอร
notebook เครื่องฉาย LCD ระบบสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนตและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
• คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆอยางสม่ําเสมอ
เชน ทุกครั้งหลังจากที่นิสิตนําเสนอผลงาน (presentation) หรือนําเสนอการคิดวิเคราะห (critical
appraisal)
• อาจารยประกาศคะแนนเก็บยอยที่นิสิตไดรับใหนิสิตทราบเปนระยะๆ
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

1

2

3

4

5

ผลการเรียนรู

คุณธรรมจริยธรรม
1.3 (1.2)

ความรู
2.2,(2.3)

วิธีการประเมิน

- พฤติกรรมในชัน้ เรียน
- พฤติกรรมการทํางานกลุม
- การตอบคําถาม

ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมิน*

ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

-

- การสอบบรรยาย
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
สัปดาหที่
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
2,5,7,11,13
สัมมนา
,16
- รายงานรายบุคคล
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในชั้นเรียน

- การสอบบรรยาย
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
สัปดาหที่
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
ทักษะทางปญญา
2,5,7,11,13
สัมมนา
3.1
,16
- รายงานรายบุคคล
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในชั้นเรียน
สัปดาหที่
ทักษะความสัมพันธระหวาง - พฤติกรรมการทํางานกลุม
บุคคลและความรับผิดชอบ - ประเมินจากการสัมมนา
2,5,7,11,13
4.2,(4.3)
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในชั้นเรียน
,16
ทักษะการวิเคราะหเชิง
สัปดาหที่
ตัวเลข การสื่อสาร และการ - ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
2,5,7,11,13
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานรายบุคคล
,16
5.2,5.3,5.4 (5.1)
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40%

40%

10%

10%
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การประเมินผล
การสอบบรรยาย 30%
Motor control through life span
Learning and memory
Application of motor learning

10%
10%
10%

การสัมมนา 35%
Motor control theory
Motor learning theory
Application of motor control in practice

10%
10%
15%

ปฏิบัติการ 35%
Training motor skill
Application of motor learning in cases

15%
20%

นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
เกณฑการตัดสินผล : อิงเกณฑ ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Shumway-Cook A, Woollacott MH. (2012) Motor control: translating research into
clinical practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
2. Schmidth RA, Lee TD. (2011) Motor control and learning: a behavior emphasis. 5th ed.
Illinois: Human Kinetics
3. Rosenbaum DA. (2010) Human motor control. 2nd ed. California: Elsevier.
4. Schmidt RA, Wrisberg CA. (2008) Motor learning and performance: a situation-based
learning approach. 4th ed. Illinois: Human Kinetics.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Van Ooteghem K, Frank JS, Allard F, Buchanan JJ, Oates AR, Horak FB. (2008)
Compensatory postural adaptations during continuous, variable amplitude
perturbations reveal generalized rather than sequence-specific learning. Exp Brain Res
187: 603-611
2. Cappellini G, Ivanenko YP, Poppele RE, Lacquaniti F. (2006) Motor patterns in human
walking and running. J Neurophysiol 95: 3426-3437.
3. Laffaye G, Bardy BG, Durey A. (2007) Principal component structure and sport-specific
differences in the running one-leg vertical jump. Int J Sports Med 28: 420-425.
4. Reisman DS, Bastian AJ, Morton SM. Neurophysiologic and rehabilitation insights from
the split-belt and other locomotor adaptation paradigms. Phys Ther 2010;90:187-95
5. Pai YC, Bhatt T, Wang E, Espy D, Pavol MJ. Inoculation against falls: rapid adaptation
by young and older adults to slips during daily activities. Arch Phys Med Rehabil
2010;91:452-9
6. Puttemans V, Wenderoth N, Swinnen SP. Changes in brain activation during the
acquisition of a multifrequency bimanual coordination task: from the cognitive stage
to advanced levels of automaticity. J Neurosci 2005;25:4270-8.
7. Doyon J. Motor sequence learning and movement disorders. Curr Opin Neurol
2008;21:478-83.
8. Winter DA, Patla AE, Frank JS. Assessment of balance control in humans. Med Prog
Technol 1990;16:31-51.
9. Oates AR, Frank JS, Patla AE, VanOoteghem K, Horak FB. Control of dynamic stability
during gait termination on a slippery surface in Parkinson's disease. Mov Disord
2008;23:1977-83.
10. Boonsinsukh R, Panichareon L, Phansuwan-Pujito P. Light touch cue through a cane
improves pelvic stability during walking in stroke. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:91926.
11. Boonsinsukh R, Panichareon L, Saengsirisuwan V, Phansuwan-Pujito P. Clinical
identification for the use of light touch cues with a cane in gait rehabilitation post
stroke. Top Stroke Rehabil 2011;18:633-42.
12. Van Ooteghem K, Frank JS, Allard F, Buchanan JJ, Oates AR, Horak FB. Compensatory
postural adaptations during continuous, variable amplitude perturbations reveal
generalized rather than sequence-specific learning. Exp Brain Res 2008;187:603-11.
13. Nieuwboer A, Rochester L, Muncks L, Swinnen SP. Motor learning in Parkinson's
disease: limitations and potential for rehabilitation. Parkinsonism Relat Disord 2009;15
Suppl 3:S53-8.

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 9

มคอ. 3

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- จากขอเสนอแนะจากนิสิตโดยสงมาที่ e-mail ของอาจารยผูประสานงานวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขเมื่อสิ้น สุด การสอน เพื่อเปน ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาตอไป
- การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอก
สถานที่
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอื่น
ที่ไมใชทีมผูรวมสอน
- การกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสัมมนา/รายงาน/แผนการฝก และการใหคะแนน
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา
การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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