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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวชิา กภ 102 สรีรวทิยาระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
กภ102 วิชา สรีรวิทยาระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 
PTX 102 Physiology of Musculoskeletal System 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. ภทัริยา  อินทร์โท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
อ.ดร กนกวรรณ วิชยัวงค ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
 อ.ดร กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน 

หอ้ง 302 อาคารคณะกายภาพบาํบดัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) 

 

9. วนัท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

20 ธนัวาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา  
 

เพื่อใหนิ้สิต  ELO 

 

TQF (จุดดาํ) 

1. อธิบายคุณสมบติัประเภท ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานจุล
กายวิภาคสรีรวิทยาพยาธิกาํเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของ
กระดูกกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และเส้นเอน็ได ้ 

 

1, 2 2.2 

2. อธิบายพยาธิกาํเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคทางของ
กระดูกกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และเส้นเอน็ได ้

2 2.3 

3. อธิบายกระบวนการเจริญและพฒันาการของระบบกระดูก
และกล้ามเน้ือ และผลของการเจริญและพัฒนาการท่ี
ผดิปกติได ้

2 2.2, 2.3 

4. อธิบายและเปรียบเทียบ กลไกและผลการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนและความเยน็ได ้

2 2.2, 2.3 

5. อธิบายตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อน
และความเย็นไปใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบดัด้วย
ความร้อนและความเยน็ได ้ 

2 

3 

5 

2.2, 2.3 

3.2 

3.3 

6. อธิบายดา้นพยาธิสรีรวิทยาเก่ียวกบัโรคและการบาดเจ็บ
ของกระดูก ขอ้ต่อกลา้มเน้ือ และเส้นเอน็มาใชใ้นการรักษา
ทางกายภาพบําบัดได้ด้วยดุลยพินิจทางคุณธรรมและ
บริบททางจริยธรรม 

2 

3  

1,5 

2.2, 2.3 

3.2 

1.1, 3.3 

 
 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
จัดให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 
สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ของระบบกลา้มเน้ือ เส้นเอน็ กระดูกและขอ้ต่อของมนุษย ์  
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

‐ อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ช้ีแจงรายละเอียดการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล  
‐ จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล (ตามความตอ้งการ) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชม/ สปัดาห์ 

 

 

4. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สาร 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 

กภ102 สรีรวิทยาของระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ 
⬤              ⬤ ⬤     ⬤ ⬤                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีพฒันา 

1. มีความซ่ือสัตย์ มีวนัิย ตรงต่อเวลา 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน  

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ /สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเอง       
นอกช้ันเรียน 

20ชม./ 

ภาคการศึกษา 
- 10 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 
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4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 
1.2  วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  

2. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนา้ท่ี และงานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดหลกัสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

 

 

2 ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

1. มีความรู้พื้นฐานการศึกษาทัว่ไป 

2. สามรถอธิบายความรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวชิาชีพ ระบบ

สุขภาพ กฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ การบริหารงานบริการ กายภาพบําบัดหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

3. สามารถอธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ท่ีเป็นวชิาชีพกายภาพบําบัด เพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริม 

ป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะต่าง  ๆได้อย่างถูกต้อง  

4. ไม่ประเมิน 
 

2.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัใหมี้การใชห้วัขอ้ปัญหา 
กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา  
 

2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา  
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3 ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 

นิสิตไดรั้บการพฒันาดงัน้ี  

1. สามารถประยกุตค์วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ 

2. สามารถคดิอย่างมีระบบและแก้ปัญหาได้ 

3. สามารถประเมิน วพิากษ์สถานการณ์ต่าง  ๆโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

4. ไม่ประเมิน  

5. สามารถวางแนวทางในการทาํงานทางกายภาพบาํบดั แก่ประชาชนอย่างปลอดภยั โดยใช้องค์

ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สามารถคน้ควา้และประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับความรู้ใน

ศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

3.2  วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาโดยใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการความรู้ใน สาขา

กายภาพบาํบดัและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. มอบหมายงานท่ีมุ่งให้นิสิตไดเ้รียนรู้ คน้ควา้นาํเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชากายภาพบาํบดั

หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ในการสมัมนา  
 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีพฒันา 

1. ไม่ประเมิน  

2.  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม  

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน  
4.2  วิธีการสอน 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหท้าํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้าํและผูต้าม
ทางวิชาการ ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 
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2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบของกิจกรรมท่ีมีการมอบหมายงานรายกลุ่มเพื่อผลกัดนั
ให้เกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนอันจะไปสู่การฝึกท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสมัมนา 
 

5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ไม่ประเมิน  

 
5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนาํเสนอผลงานโดยใหนิ้สิตไดใ้ชท้กัษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใ้ช้

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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หวัขอ้	

อาจารย	์   
 
 
 
 

สอื
โสต 

  

พเิศษ/
Head	

รว่ม
สอน หอ้ง  

1 ศ 14 สค 63 13.30-15.30 2             Formation and development of bone I KT   302  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอ
มพวิ
เตอ
ร ์/
สอื
โสต 

2 ศ 21 สค 63 13.30-14.30 1             Formation and development of bone II KT   302 

    14.30-15.30 1             Classification and function of joint I KT   302 

3 ศ 28 สค 63 13.30-14.30 1             classification and function of joint II KT   302 

    14.30-15.30 1             Physiology and pathophysiology of bone and joint I KT   302 

4 ศ 4 กย 63 13.30-14.30 1             Physiology and pathophysiology of bone and joint II KT   302 

    14.30-15.30 1             Physiological change of bone and joint in ageing condition I KT   302 

5 ศ 11 กย 63 13.30-15.30     2         Physiological change of bone and joint in ageing condition I KT KV 302 

                    Active learning        

6 ศ 25 กย 63 13.30-15.30     2         Physiological change of bone and joint in ageing condition II KT KV 302 

                    Active learning        

7 ศ 2 ตค 63 8.30-10.30 2             Muscle cells : histology, development and function I KV   302 
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8	 		 13.30‐
15.30		 		 		 		 		   2	 		 Examination	I	(Topic:	week1‐6)	 PI	   302 

9 ศ 16 ตค 63 8.30-10.30 2             Muscle cells : histology, development and function II KV   302 

10   13.30-15.30 2             Physiology of muscle contraction  KV   302 

    15.30-16.30 1             Structure and function of tendon and ligament I KV   302 

11 ศ 30 ตค 63 10.30-11.30 1             Structure and function of tendon and ligament II KV   302 

    11.30-12.30 1             Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament I KV   302 

    13.30-14.30 1             Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament 
II KV   302 

12   14.30-16.30 2             Physiological response to heat and cold   KT   302 

13 ศ 6 พย 63 10.30-12.30     2         Physiology of muscle contraction and physiological response to 
heat and cold  KV KT 302 

                    Active learning        

14 ศ 13 พย 63 10.30-12.30     2         Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament I KV KT 302 

		 ศ 20	พย 63	 10.30‐
11.30	 		 		 		 		 		 1	 		 	Examination	II	(Topic:	Week	7‐	Week	11(	hr1))	 PI		   302 

15 ศ 4 ธค 63 13.30-15.30      2         Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament 
II KV KT 302 

                    Active learning        

16	 ศ 11	ธค 63	 10.30‐
11.30	 		 		 		 		 		 		 		 Final	Examination	(Topic:	Week	11	(hr2)‐	Week15	)	 อนุ

ศกัดิ   302  

		 		 รวม	 20	 0	 10 0	 0	 3	 0	 		 		    

คณาจารย์ให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติอย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละครั้งและในการสมัมนาทุกครั้ง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมิน* 

1, และ 
2 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 

- พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- การตอบคาํถามและการแสดงออกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมในการสมัมนา 
 

 
 

ตลอดการ
จดัการเรียน
การสอน 

10% 

1และ 2 
ความรู้ 

2.2, 2.3 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 
- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

 

และตลอดการ
จดัการเรียน
การสอน 

50% 

1และ 2 

ทกัษะทางปัญญา 
3.1,3.2,3.3, 3.5, 3.6, 

3.7 

- การสอบทฤษฎี 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 
- การตอบคาํถามประกอบการนาํเสนอและ

สมัมนา 
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

ตลอดการ
จดัการเรียน
การสอน 

30% 

2  

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.2 

- ประเมินจากการสมัมนา 
- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

เฉพาะสปัดาห์
ท่ีสมัมนา  
สปัดาห์ที่ 

5,6,11,14,   

15 

5% 

3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2 

- ประเมินจากการนาํเสนอและสมัมนา 

เฉพาะสปัดาห์
ท่ีสมัมนา 
สปัดาห์ที่ 

5,6,11,14,  

15 

5% 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบัดมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 10 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด 

 การประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1สอบทฤษฎี        

Formation and development of bone      12% 

 Classification and function of joint      8% 

 Physiology and pathophysiology of bone and joint    8% 

 Physiological change of bone and joint in ageing condition   4% 

Muscle cells: histology, development and funciton    16% 

 Physiology of muscle contraction and physiological response to heat and cold 16% 

 Structure and function of tendon and ligament     8% 

 Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament  8% 

  

   รวม        80% 

  

กิจกรรมท่ี 2นาํเสนอและสมัมนา แบ่งเป็น   
 Physiological change of bone and joint in ageing condition   8% 

 Physiology of muscle contraction and physiological response to heat and cold  4% 

 Physiology and pathophysiology of muscle,  tendon and ligament   8% 

      

   รวม        20%  

    รวมท้ังหมด      100% 

 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

1. นิสิตตอ้งมาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนสอบภาคปฏิบติัและผลงานแต่ละหวัขอ้ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 50 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ
วา่ผา่นการประเมิน  

 เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์  

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 
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55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 

  

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก   

1. Ash, J.F., Morton, D.A., Scott, S.A. (2013) The Big Picture: Histology. 

2. Baron R. Anatomy and ultrastructure of bone. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of 

mineral metabolism, 1993. 
3. Cameron, M.H. (2009) Physical Agents in Rehabilitation. 

4. Eriksen EF, Axelrod DW, Melsen F. Bone histomorphometry. Bone macroanatomy and 

microanatomy, 1994.  

5. Józsa, L.G, Kannus, P. (1997) Human tendons. 

6. Koeppen, B.M, Stanton, B.A. (2008) Berne &Levy Physiology. 

7. Koeppen, B.M, Stanton, B.A. (2008) Berne &Levy Physiology. 

8. Moore, K.L., Persaud, T.V.N. (2008) The Developing Human. 

9. Sadler, T.W. (2010) Langman’s Medical Embryology,11th edition. 

10. Seeley, R.R, Stephens, T.D., Tate, P. (2003) Anatomy & Physiology. 

11. Sherwood, L. (2010) Human Physiology. 

12. Young, B., Lowe, J.S., Stevens, A., Heath, J.W. (2006) Wheater’s Functional Histology: A Text and 
Colour Atlas, 5th edition. 

13. Wang, J.H-C, Guo, Q., Li, B. (2012). Tendon biomechanics and mechanobiology- a mini-review of 

basic concepts and recent advancements. J Hand Ther. 2012 Apr; 25(2):133-141. 

14. รวิพรรณ  วิทูรพณิชย ์โรคกลา้มเน้ือ Muscle Diseases พมิพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพ: บริษทั โฮลิสติก พบัลิชช่ิง 
จาํกดั พ.ศ. 2555 

15. คณาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล สรีรวิทยา 1 พิมพ์
คร้ังท่ี 6 กรุงเทพ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557 
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16. คณาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล สรีรวิทยา 1 ฉบบั
พิมพค์ร้ังท่ี 6 กรุงเทพ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
2557 
 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การส่ือสารและส่งขอ้เสนอแนะของนิสิตผา่นแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลสมัฤทธ์ิเชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนาการปฏิบติัการ ท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวชิาและ 
มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การดําเนินการปรับปรุง ความต้องการสนับสนุนจากสาขาวชิา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงคร์ายวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวแ้ละวิธีการประเมินผลท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 
- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและ

พฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากการให้คะแนนในการนาํเสนอและสัมมนาคร้ังสุดทา้ยของนิสิตแต่ละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตดัเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารย ์
 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
‐ นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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‐ นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจดัเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนิสิตเพื่อพฒันาเน้ือหา
สาระใหท้นัสมยัปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

‐ ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


