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มคอ.3
รายวิชา ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
สาขาวิชา กายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ203 ชี วกลศาสตร์ และจลนศาสตร์
PX203 Biomechanics and Kinesiology
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อาจารย์ผสู ้ อน
1. อ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
3. อ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ
paka@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
4. อ. วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
5. รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
6. ผศ.ดร. กานดา ชัยภิญโญ
kanda@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
7. อ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
pattariy@swu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบําบัด
8. อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบําบัด
tippawano@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบําบัด
9. อ.ดร.ทิพวัลย์ โอภาสกรุ ณา
สาขาวิชากายภาพบําบัด
peeraya@swu.ac.th
10. อ.ดร.พีรยา เต็มเจริ ญสุ ข
สาขาวิชากายภาพบําบัด
tossaphon@g.swu.ac.th
11. อ.ดร.ทศพล เจศรี ชยั
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ณ ห้ องบรรยาย 146 ชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ องบรรยาย 220-221 ชั้น 2 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่ อให้ นิสิตมีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่ างและ
กระดู ก สัน หลั งในภาวะปกติ แ ละภาวะที่มีพ ยาธิสภาพ และสามารถวิ เคราะห์ ท่าทาง การเดิน และการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้
วัตถุประสงค์เฉพาะของรายวิชา
1. อธิบายชีวกลศาสตร์ของข้ อต่อต่างๆ ของรยางค์ส่วนบนและรยางค์ส่วนล่างในภาวะปกติและ
ภาวะที่มีพยาธิสภาพได้
2. อธิบายชีวกลศาสตร์ของข้ อต่อกระดูกสันหลังในภาวะปกติ และภาวะที่มีพยาธิสภาพได้
3. วิเคราะห์ทา่ ทางและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ ท่ีม าประยุ กต์กับ ร่ างกายมนุ ษย์ ชี วกลศาสตร์ ของข้ อต่ อต่ างๆใน
ร่ างกาย การศึกษาสัญญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อเพื่อวิเคราะห์ การทํางานของกล้ ามเนื้อ การวิเคราะห์ ท่าทาง การเดิน
และการเคลื่อนไหวอื่น ๆ

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

31 ชม.

22 ชม.

9 ชม.

75 ชม.

3 . ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
๒. หมวดวิชาพื้ นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด*

๑. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิ
ชา

๑ ๒
กบ
๒๐๓

๓

๔

๕ ๖







๗

๕. ทักษะ
๔.
การ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
๖. ทักษะการ
๓. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
๒. ความรู ้
ปฏิบตั ิ
ปั ญญา
และ
การสื่อสาร
ทางวิชาชีพ
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
 













 

4 จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา และ
นําสไลด์พรีเซนเตชั่นของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชม./สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีวินั ยและความรั บ ผิด ชอบ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ การมีภ าวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ไม่มีการประเมิน
2. ไม่มีการประเมิน
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ไม่มีการประเมิน
7. ไม่มีการประเมิน
8. ไม่มีการประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยาย
2. การปฏิบัติ
3. การสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในห้ องเรียน เช่น การเข้ าชั้นเรียน การส่งงาน เป็ นต้ น
2. ประเมินจากการส่งรายงานปฏิบัติการ
3. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
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มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าหาความรู้ในสาขาวิชา และตระหนัก
ในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อสามารถบูรณาการและพั ฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็ น
ระบบ
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่มีการประเมิน
6. ไม่มีการประเมิน
7. ไม่มีการประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยาย
2. การปฏิบัติเพื่อเสริมความเข้ าใจในหัวข้ อที่บรรยาย
3. การสัมมนาในชั้นเรียนในประเด็นเพิ่มเติมจากการบรรยายและปฏิบติ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
2. ประเมินผลจากการส่งรายงานปฏิบัติการ
3. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการพั ฒนาให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาได้ ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นการคิด วิเคราะห์และนําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ โดย
ใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาการได้ อย่างสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การบรรยายและปฏิบัติ
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้ องเรียน
3. มอบหมายงานให้ นิสติ เน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
4. มอบหมายงานให้ นิสิตทําการค้ น คว้ า โดยนําความรู้ทางชี วกลศาสตร์ กับความรู้ พ้ ื นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิ สิกส์ เป็ นต้ น มาอธิบายได้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
2. ประเมินจากการปฏิบัติและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. ไม่มีการประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่มีการประเมิน
4. ไม่มีการประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม ในการสั ม มนาโจทย์ ท่ี ม อบหมายให้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การแสดงออก
ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดให้ มีการสัมมนา เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นาํ เสนอ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา และผู้สอน ซึ่ง
จะนําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากงานกลุ่มที่มอบหมายให้
2. ประเมินจากการนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่มีการประเมิน
2. มีทกั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับความรู้ทว่ั ไปหรือการวิจัยที่ทนั สมัย
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
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4. ไม่มีการประเมิน
5.2 วิธกี ารสอน

1. มอบหมายงานให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาเสนอหน้ าชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีการนําเสนอโจทย์สมั มนา และใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันที่

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

1. แผนการสอน
หัวข้ อ

อาจารย์
PP

1

Principle of Biomechanics
Movement analysis (Kinematic and
Kinetic measurement system)

21/8/2015

2

Biomechanics-Bone, Joint & cartilage

KC

21/8/2015

1

Biomechanics-Muscle
Lab: Biomechanics-Bone, Joint,
Cartilage and Muscle (Gr1: No.1-25)
Lab: Center of gravity & Stability
(Gr2: No.26-50)

18/8/2015

3

21/8/2015

3

TJ

KC
KC

TJ

PP

PT

25/8/2015

2

Biomechanics-Hip

CC

28/8/2015

2

Biomechanics-Knee

CC

28/8/2015

2

Biomechanics-Ankle & Foot
Biomechanics of Lower Extremity
(Ankle)

PP

28/8/2015

1

1/9/2015

สื่อที่ใช้ ในการเรียนการ
สอน

PP

สื่อโสต คอมพิวเตอร์
เอกาสารประกอบการ
สอน โครงกระดูก
ร่างกายมนุษย์ ข้ อต่อ
จําลอง เครื่องมือวัด
ทางชีวกลศาสตร์
ลูกตุ้มนํา้ หนัก

OY

วันสถาปนาคณะ

4/9/2015

2

4/9/2015

3

Biomechanics of Lower Extremity
(Hip, Knee)
Lab: Biomechanics-Bone, Joint,
Cartilage and Muscle (Gr1: No.26-50)
Lab: Center of gravity & Stability
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CC

KW

KC

OY

PP

PT
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(Gr2: No.1-25)
NP

8/9/2015

3

Biomechanics-Shoulder

11/9/2015

2

Biomechanics-wrist and hand

PI

Lecture Exam Biomechanics ครั้งที่ 1
(Principle, muscle, bone, joint,
kinematic and kinetic measurement)

CC

15/9/2015

1

เจ้ าหน้ าที่

18/9/2015

2

Biomechanics-Elbow

OY

18/9/2015

3

Biomechanics-Spine

PI

Biomechanics of Upper Extremity
Biomechanics of Lower Extremity
(Hip, Knee, Ankle)

NP

OY

CC

PP

Lecture Exam Biomechanics ครั้งที่ 2
(hip, knee, ankle)

CC

เจ้ าหน้ าที่

Biomechanic of Upper Extremity

NP

OY

Biomechanics-Spine

PI

WT

Sem: Biomechanics-Spine

PI

WT

Lecture Exam Biomechanics ครั้งที่ 3
(shoulder, elbow, wrist&hand, spine)

CC

เจ้ าหน้ าที่

EMG for movement analysis

RB

22/9/2015

3

25/9/2015

3

6/10/2015

1

6/10/2015

3

9/10/2015

2

16/10/2015

3

23/10/2015

วันหยุดปิ ยะมหาราช

2

30/10/2015
15/12/2015 2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่

1,2,3
1

ผลการเรียนรู ้

ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม (1.3-1.5)
ด้ านความรู้ (2.12.4)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

การเช็คชื่อจากการเข้ าชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและ
ตลอดภาค
ห้ องสอบ
การศึกษา
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
การส่งรายงานปฏิบัติการแต่ละครั้ง
สอบบรรยาย
สัปดาห์ท่ี 5,8,11
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สัดส่วนของการ
ประเมิน
5%

60%

ของภาคการศึกษา
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ที่ 1

รายงานปฏิบัตแิ ต่ละครั้ง

3

3

3
-

ด้ านปัญญา (3.1,
3.3-3.4)

ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.2)

สัปดาห์ท่ี 1,3,6,

8 ของภาคการศึกษา
ที่ 1
สัมมนา และนําเสนอหน้ าชั้นเรียน สัปดาห์ท่ี 7, 8, 9
ของภาคการศึกษา
ที่ 1

20%

สัมมนา และนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
สัปดาห์ท่ี 7, 8, 9

5%

ด้ านการวิเคราะห์เชิง สัมมนา และนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
ตัวเลข การสื่อสารและ
สัปดาห์ท่ี 7, 8, 9
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.2,
5.3)
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
-

การประเมินผลการเรียน :
1. สอบข้อเขียน
2. รายงานปฏิบตั ิการ (CG&stability-3, Bone& joint& muscle-3, LE-3, UE-3,
spine-3, gait-3, posture-2)
3. สัมมนา รายงานหน้าชั้น (LE-5, UE-5, spine-5, gait-5)

10%
-

60 %
20 %
20 %

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่ต่าํ กว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. นิสติ ต้ องได้ คะแนนไม่ต่าํ กว่า 50 % ของคะแนนสอบข้ อเขียน จึงจะถือว่าสอบผ่าน
3. ตัดคะแนนแบบอิงกลุ่ม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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1. Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for physical
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- ข้ อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอนจัดขึ้น เช่น e-mail, A-tutor
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิ ด เห็น ของนิ สิต การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางแก้ ไขเมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอน เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลเบื้ องต้ น ในการปรั บ ปรุ ง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
- แนะนําให้ นิ สิตทบทวนความรู้ ท างด้ านกายวิ ภาคศาสตร์ หรื อ ความรู้ ท างด้ านฟิ สิก ส์ท่ี
เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อนั้นมาก่อนเข้ าชั้นเรียน
- เพิ่มประเภทของสื่อการสอนให้ หลากหลายมากขึ้น เช่น VDO หรือ model ในส่วนต่างๆ
ของร่างกายเพิ่มมากขึ้น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบ ของ
คณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้ร่วมสอนในหัวข้ อนั้นๆ
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงานผลปฏิบัติการ/การให้ คะแนนพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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