มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กภ 102 สรีรวิทยาระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจําปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กภ102 วิชา สรี รวิทยาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
PTX 102 Physiology of Musculoskeletal System
2. จํานวนหน่ วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผศ.ดร. ภัทริ ยา อินทร์โท่โล่
pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
อ.ดร กนกวรรณ วิชยั วงค์
kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
ห้อง 302 อาคารคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(องครักษ์)
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
20 ธันวาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
ELO

TQF (จุดดํา)

1. อธิ บายคุณสมบัติประเภท ลักษณะโครงสร้ างพื้นฐานจุล
กายวิภาคสรี รวิทยาพยาธิ กาํ เนิ ดและพยาธิ สรี รวิทยาของ
กระดูกกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็นได้

1, 2

2.2

2. อธิ บายพยาธิ กาํ เนิ ดและพยาธิ สรี รวิทยาของโรคทางของ
กระดูกกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็นได้
3. อธิ บายกระบวนการเจริ ญและพัฒนาการของระบบกระดูก
และกล้า มเนื้ อ และผลของการเจริ ญและพัฒ นาการที่
ผิดปกติได้
4. อธิ บายและเปรี ยบเทียบ กลไกและผลการตอบสนองทาง
สรี รวิทยาของร่ างกายต่อความร้อนและความเย็นได้
5. อธิ บายตอบสนองทางสรี รวิทยาของร่ างกายต่อความร้อน
และความเย็นไปใช้ในการรั กษาทางกายภาพบําบัดด้วย
ความร้อนและความเย็นได้
6. อธิ บายด้านพยาธิ สรี รวิทยาเกี่ ยวกับโรคและการบาดเจ็บ
ของกระดูก ข้อต่อกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นมาใช้ในการรักษา
ทางกายภาพบํา บัด ได้ด้ว ยดุ ล ยพิ นิ จ ทางคุ ณ ธรรมและ
บริ บททางจริ ยธรรม

2

2.3

2

2.2, 2.3

2

2.2, 2.3

2
3
5

2.2, 2.3
3.2
3.3

2
3
1,5

2.2, 2.3
3.2
1.1, 3.3

เพื่อให้นิสิต

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒ นา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรปี 2563
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
สรี รวิทยา พยาธิสรี รวิทยา ของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อต่อของมนุษย์
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ /สั มมนา

ศึกษาด้ วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

20ชม./
ภาคการศึกษา

-

10 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
‐ อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
‐ จัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายกลุ่มหรื อบุคคล (ตามความต้องการ) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม/ สัปดาห์

4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

1
กภ102 สรีรวิทยาของระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื้อ

2

⬤

3

4

5

6

1

2

3

⬤ ⬤

4

1

2

3

4

5

6

7

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
ทักษะ
พิสยั

1

1

1

2

3

4

5

2

3

2

⬤ ⬤

หมวดที่ 4 การพัฒ นาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริ ยธรรมที่พฒั นา
1. มีความซื่ อสั ตย์ มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
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4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
2. ส่ งเสริ มการมี ความรั บผิดชอบต่ อการกระทําของตนเอง การมี ร ะเบี ยบวินัย ระหว่างการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสู ตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยนและกิจกรรมต่างๆ

2 ความรู้
2.1 ความรู ้ที่พฒั นา
1. มีความรู ้พ้นื ฐานการศึกษาทัว่ ไป
2. สามรถอธิบายความรู้พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ความรู้ที่เป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพ ระบบ
สุ ขภาพ กฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ การบริหารงานบริการ กายภาพบําบัดหรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกีย่ วข้ อง
3. สามารถอธิบายสาระสํ าคัญของศาสตร์ ที่เป็ นวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อให้ ความรู้ ในการส่ งเสริม
ป้ องกันการเกิดโรคหรื อภาวะต่ างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้มีการใช้หวั ข้อปัญหา
กรณี ศึกษา สถานการณ์จริ ง
2. ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
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3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่พฒั นา
นิสิตได้รับการพัฒนาดังนี้
1. สามารถประยุกต์ความรู ้ให้เกิดประโยชน์
2. สามารถคิดอย่ างมีระบบและแก้ปัญหาได้
3. สามารถประเมิน วิพ ากษ์ สถานการณ์ ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน
4. ไม่ประเมิน
5. สามารถวางแนวทางในการทํางานทางกายภาพบําบัด แก่ ประชาชนอย่างปลอดภัย โดยใช้องค์
ความรู ้ทางวิชาชีพและความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. สามารถค้นคว้าและประเมิ นหลักฐานเชิ งประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรื อบู รณาการกับความรู ้ ใ น
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในทางปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. สามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
2. สัมมนากรณี ศึกษาโดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบโดยบูรณาการความรู ้ใน สาขา
กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรี ยนรู ้ ค้นคว้านําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบําบัด
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ในการสัมมนา
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พฒั นา
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรับผิดชอบต่ อตนเอง สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม
ทางวิชาการ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น
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2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่มเพื่อผลักดัน
ให้ เ กิ ด การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งผูเ้ รี ย นและผู ส้ อนอัน จะไปสู่ ก ารฝึ กที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถสื อ่สารได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3. ไม่ประเมิน
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานโดยให้นิสิตได้ใช้ทกั ษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณี ศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สอบปฏิบ ัติ

สอบบรรยาย

ั ยน
ประเมินในชนเรี

ั
สมมนาเสริ
มปฏิบ ัติ

อาจารย์

1

ศ 14 สค 63

13.30-15.30

2

Formation and development of bone I

KT

302

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

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

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

Physiological change of bone and joint in ageing condition I

KT

KV

302

KT

KV

302

3

4

5

ศ 28 สค 63
ศ 4 กย 63
ศ 11 กย 63

เวลา

ปฏิบ ัติ

ว ันที

บรรยาย

ั
สปดาห์
ที

ั
สมมนาเสริ
มบรรยาย

1. แผนการสอน

13.30-15.30

2

ห ัวข้อ
พิเศษ/
Head

ร่วม
สอน

ห ้อง

Active learning
6

ศ 25 กย 63

13.30-15.30

2

Physiological change of bone and joint in ageing condition II
Active learning

7

ศ 2 ตค 63

8.30-10.30

2
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Muscle cells : histology, development and function I

หน้ า 7

KV

302

สือ
โสต

คอ
มพิว
เตอ
ร์ /
สือ
โสต

มคอ. 3
13.30‐
15.30

8
9

ศ 16 ตค 63

10

11

ศ 30 ตค 63

12
13

ศ 6 พย 63

2

Examination I (Topic: week1‐6)

PI

302

8.30-10.30

2

Muscle cells : histology, development and function II

KV

302

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

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

14.30-16.30

2

Physiological response to heat and cold

KT

302

Physiology of muscle contraction and physiological response to
heat and cold

KV

KT

302

Physiology and pathophysiology of muscle, tendon and ligament I

KV

KT

302

Examination II (Topic: Week 7‐ Week 11( hr1))

PI

Physiology and pathophysiology of muscle, tendon and ligament
II

KV

10.30-12.30

2

Active learning
14

15

ศ 13 พย 63

10.30-12.30

ศ 20 พย 63

10.30‐
11.30

ศ 4 ธค 63

13.30-15.30

2
1
2

302
KT

302

Active learning
16

ศ 11 ธค 63

10.30‐
11.30
รวม

Final Examination (Topic: Week 11 (hr2)‐ Week15 )
20

0

10

0

0

3

อนุ
ั
ศกดิ

0

คณาจารย์ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ อย่างสมํ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละครั้งและในการสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

1, และ
2

1และ 2

ผลการเรียนรู้

คุณธรรมจริ ยธรรม
1.1

ความรู ้
2.2, 2.3

1และ 2

ทักษะทางปั ญญา
3.1,3.2,3.3, 3.5, 3.6,
3.7

2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2

วิธีการประเมิน
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
- การตอบคําถามและการแสดงออกที่
เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมในการสัมมนา

ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมิน*

ตลอดการ
จัดการเรี ยน
การสอน

10%

- การสอบทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
และตลอดการ
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ
จัดการเรี ยน
สัมมนา
การสอน
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
- การสอบทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
ตลอดการ
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและ จัดการเรี ยน
การสอน
สัมมนา
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
- ประเมินจากการสัมมนา
- การมีส่วนร่ วมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ - ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา
3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2
หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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เฉพาะสัปดาห์
ที่สมั มนา
สัปดาห์ท่ี
5,6,11,14,
15
เฉพาะสัปดาห์
ที่สมั มนา
สัปดาห์ท่ี
5,6,11,14,
15

50%

30%

5%

5%

หน้ า 9

มคอ. 3

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
 การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1สอบทฤษฎี
Formation and development of bone
Classification and function of joint
Physiology and pathophysiology of bone and joint
Physiological change of bone and joint in ageing condition
Muscle cells: histology, development and funciton
Physiology of muscle contraction and physiological response to heat and cold
Structure and function of tendon and ligament
Physiology and pathophysiology of muscle, tendon and ligament
รวม

12%
8%
8%
4%
16%
16%
8%
8%
80%

กิจกรรมที่ 2นําเสนอและสัมมนา แบ่งเป็ น
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%
100%

รวมทั้งหมด

เกณฑ์ ผ่านการประเมิน
1. นิสิตต้องมาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน
2. คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิและผลงานแต่ละหัวข้อต้องไม่ต่าํ กว่า 50 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือ
ว่าผ่านการประเมิน
 เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
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มคอ. 3

55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน
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 วิทูรพณิ ชย์ โรคกล้ามเนื้อ Muscle Diseases พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพ: บริ ษทั โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
จํากัด พ.ศ. 2555
15. คณาจารย์ภาควิชาสรี รวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สรี รวิทยา 1 พิมพ์
ครั้งที่ 6 กรุ งเทพ: ภาควิชาสรี รวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
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16. คณาจารย์ภาควิชาสรี รวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สรี รวิทยา 1 ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุ งเทพ: ภาควิชาสรี รวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2557

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
- การสื่ อสารและส่ งข้อเสนอแนะของนิสิตผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนาการปฏิบตั ิการ ที่นิสิตได้รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ
มคอ.5 ปี ที่ผ่านมา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้ องการสนับสนุนจากสาขาวิชา

-

-

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถทําให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้และวิธีการประเมินผลที่กาํ หนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม อภิปรายและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จากการให้คะแนนในการนําเสนอและสัมมนาครั้งสุ ดท้ายของนิ สิตแต่ละบุคคล
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
‐ นําข้อคิดเห็นของนิ สิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู ้ที่ตอ้ งปรับปรุ งโดยนําไปปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนในรุ่ นต่อไป
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‐ นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิ สิตเพื่อพัฒนาเนื้ อหา
สาระให้ทนั สมัยปรับวิธีการเรี ยนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
‐ ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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