
มคอ. 3 

มคอ.3  
รายวิชา ชีวกลศาสตรแ์ละจลนศาสตร ์   

สาขาวิชา กายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ203  ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์   

PX203  Biomechanics and Kinesiology 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

ประเภทรายวชิา หมวดวิชาบงัคบั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  อ.ดร. ชชัฎา ชินกุลประเสริฐ  

อาจารยผู์ส้อน  

1. อ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

2. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

3. อ. ผกาภรณ์  พู่เจริญ 

    

paka@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

4. อ. วาสนา  เตโชวาณิชย์   

 

wassana@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

5. รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ 

 

rumpa@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

6. ผศ.ดร. กานดา ชัยภิญโญ kanda@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

7. อ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่ pattariy@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

8. อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

9. อ.ดร.ทิพวลัย ์โอภาสกรุณา tippawano@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

10. อ.ดร.พีรยา  เตม็เจริญสุข peeraya@swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 11. อ.ดร.ทศพล เจศรีชยั tossaphon@g.swu.ac.th สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 146 ช้ัน 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์ 

ภาคปฏบัิติ ณ ห้องบรรยาย 220-221 ช้ัน 2 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ องครักษ์ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ 

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่างและ

กระดูกสันหลังในภาวะปกติและภาวะที่มีพยาธิสภาพ และสามารถวิเคราะห์ท่าทาง การเดิน และการ

เคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวันได้ 

วัตถุประสงค์เฉพาะของรายวิชา 

1. อธบิายชีวกลศาสตร์ของข้อต่อต่างๆ ของรยางค์ส่วนบนและรยางค์ส่วนล่างในภาวะปกติและ

ภาวะที่มีพยาธสิภาพได้ 

2. อธบิายชีวกลศาสตร์ของข้อต่อกระดูกสนัหลังในภาวะปกติ  และภาวะที่มีพยาธสิภาพได้ 

3. วิเคราะห์ทา่ทางและการเคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวันได้ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
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ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ที่มาประยุกต์กับร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อต่างๆใน

ร่างกาย การศึกษาสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือเพ่ือวิเคราะห์ การทาํงานของกล้ามเน้ือ การวิเคราะห์ท่าทาง การเดิน

และการเคล่ือนไหวอื่น ๆ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย  ฝึกปฏิบติั สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

31 ชม.  22 ชม. 9 ชม.  75 ชม.  

    
3 . ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

๒. หมวดวิชาพื้ นฐานวิชาชีพกายภาพบาํบดั* 

 

รายวิ

ชา 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๖. ทกัษะการ

ปฏิบติั                      

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กบ 

๒๐๓ 
                               

 

 

 

 
 

4 จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล  

-  อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และ

นาํสไลด์พรีเซนเตช่ันของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม./สปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมที่สาํคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษา

ได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี 
1. ไม่มีการประเมิน 

2. ไม่มีการประเมิน 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่มีการประเมิน 

7. ไม่มีการประเมิน 

8. ไม่มีการประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย  
2.  การปฏบัิติ 

3.  การสัมมนาร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน เป็นต้น 

2.  ประเมินจากการส่งรายงานปฏบัิติการ 

3.  ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
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มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชา และตระหนัก

ในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันมาตรฐาน

ความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ อย่างเป็น

ระบบ 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่มีการประเมิน 

6. ไม่มีการประเมิน 

7. ไม่มีการประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย 

2.  การปฏบัิติเพ่ือเสริมความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย 
3.  การสัมมนาในช้ันเรียนในประเดน็เพ่ิมเติมจากการบรรยายและปฏบิติ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2.  ประเมินผลจากการส่งรายงานปฏบัิติการ 

3.  ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง  

ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และนาํเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดย

ใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังน้ี  

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่มีการประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
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3.2  วิธกีารสอน 

1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยายและปฏบัิติ  
2.  การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน  
3.  มอบหมายงานให้นิสติเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  
4.  มอบหมายงานให้นิสิตทาํการค้นคว้า โดยนําความรู้ทางชีวกลศาสตร์กับความรู้พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสกิส ์เป็นต้น มาอธบิายได้   

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2. ประเมินจากการปฏบัิติและสมัมนาร่วมกนัในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 
          

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่มีการประเมิน 

4. ไม่มีการประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการสัมมนาโจทย์ที่มอบหมายให้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก 

ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 
2.  จัดให้มีการสัมมนา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้สอน ซ่ึง

จะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากงานกลุ่มที่มอบหมายให้ 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมิน  
2.  มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัความรู้ทัว่ไปหรือการวิจัยที่ทนัสมัย   
3.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
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4.  ไม่มีการประเมิน 
 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนาํมาเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.  จัดกจิกรรมให้นิสิตมีการนาํเสนอโจทย์สมัมนา และใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสมัมนาร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

  

 วันที่  

  บร
รย

าย
 

ปฏ
บิัต

 ิ

สมั
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏบิ
ตั ิ

หัวข้อ 

   

สื่อที่ใช้ในการเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

สื่อโสต คอมพิวเตอร์ 

เอกาสารประกอบการ

สอน โครงกระดูก

ร่างกายมนุษย์ ข้อต่อ

จาํลอง เคร่ืองมือวัด

ทางชีวกลศาสตร์ 

ลูกตุ้มนํา้หนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ์

18/8/2015 3         Principle of Biomechanics   PP   

  
1       

  
Movement analysis (Kinematic and 

Kinetic measurement system) 
  TJ   

21/8/2015 
2       

  
Biomechanics-Bone, Joint & cartilage 

  KC   

21/8/2015 1       
  

Biomechanics-Muscle 
  KC   

21/8/2015 
 3     

  
Lab: Biomechanics-Bone, Joint, 

Cartilage and Muscle (Gr1: No.1-25)  
  KC TJ 

  
       

  
Lab: Center of gravity & Stability 

(Gr2: No.26-50) 
  PP PT 

25/8/2015 2         Biomechanics-Hip   CC  

28/8/2015 2         Biomechanics-Knee   CC  

28/8/2015 2         Biomechanics-Ankle & Foot  PP   

 28/8/2015 
  1       

Biomechanics of Lower Extremity 

(Ankle)  
PP OY 

1/9/2015           วนัสถาปนาคณะ    

4/9/2015   2     
  

Biomechanics of Lower Extremity 

(Hip, Knee)   
CC 

KW 

4/9/2015   3     
  

Lab: Biomechanics-Bone, Joint, 

Cartilage and Muscle (Gr1: No.26-50)   
KC OY 

         
  

Lab: Center of gravity & Stability  
PP PT 
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(Gr2: No.1-25) 

8/9/2015 3         Biomechanics-Shoulder  
NP 

  

11/9/2015 2         Biomechanics-wrist and hand   PI   

15/9/2015       1 

  

Lecture Exam Biomechanics คร้ังท่ี 1 

(Principle, muscle, bone, joint, 

kinematic and kinetic measurement)   CC เจ้าหน้าที่ 

18/9/2015 2         Biomechanics-Elbow  OY  

18/9/2015 3         Biomechanics-Spine   PI  

22/9/2015   3       Biomechanics of Upper Extremity    NP OY 

25/9/2015     3     

Biomechanics of Lower Extremity 

(Hip, Knee, Ankle)   CC PP 

6/10/2015       1   

Lecture Exam Biomechanics คร้ังท่ี 2 

(hip, knee, ankle)   CC เจ้าหน้าที่ 

6/10/2015     3     Biomechanic of Upper Extremity   NP OY 

9/10/2015   2       Biomechanics-Spine   PI WT 

16/10/2015    3     Sem: Biomechanics-Spine   PI WT 

 

23/10/2015           วนัหยุดปิยะมหาราช     
  

 

30/10/2015    
2 

  

Lecture Exam Biomechanics คร้ังท่ี 3 

(shoulder, elbow, wrist&hand, spine)   CC เจ้าหน้าที่ 

 

15/12/2015 
2 

        EMG  for movement analysis   RB  
 

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1,2,3 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม (1.3-1.5) 

การเชค็ช่ือจากการเข้าช้ันเรียน 

สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนและ

ห้องสอบ 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

การส่งรายงานปฏบัิติการแต่ละคร้ัง 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

5% 

 

1 

 

ด้านความรู้ (2.1-

2.4) 

สอบบรรยาย สปัดาห์ที่ 5,8,11 

ของภาคการศึกษา

60% 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

ที่ 1   

3 
ด้านปัญญา (3.1, 

3.3-3.4) 

รายงานปฏบัิติแต่ละคร้ัง 

 

 

สมัมนา และนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
 

สปัดาห์ที่ 1,3,6, 

8 ของภาคการศึกษา

ที่ 1   

สปัดาห์ที่ 7, 8, 9 

ของภาคการศกึษา

ที่ 1 

 

20% 

 

 

3 

ด้านความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(4.2) 

 

สมัมนา และนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

สปัดาห์ที่ 7, 8, 9  5% 

3 

ด้านการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (5.2, 

5.3) 

สมัมนา และนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

สปัดาห์ที่ 7, 8, 9  10% 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

 

การประเมินผลการเรียน :   

1. สอบขอ้เขียน         60 % 

2. รายงานปฏิบติัการ (CG&stability-3, Bone& joint& muscle-3, LE-3, UE-3,  

spine-3, gait-3, posture-2)        20 % 

3. สัมมนา  รายงานหนา้ชั้น  (LE-5, UE-5, spine-5, gait-5)    20 % 

          

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

2. นิสติต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 50 % ของคะแนนสอบข้อเขียน จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

3. ตัดคะแนนแบบองิกลุ่ม 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

-  ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดข้ึน เช่น e-mail, A-tutor 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน 

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุง

รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

-  แนะนําให้นิสิตทบทวนความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์หรือความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อน้ันมาก่อนเข้าช้ันเรียน 

-  เพ่ิมประเภทของสื่อการสอนให้หลากหลายมากข้ึน เช่น VDO หรือ model ในส่วนต่างๆ

ของร่างกายเพ่ิมมากข้ึน  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

-  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ ของ

คณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอนในหัวข้อน้ันๆ 

-  การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงานผลปฏบัิติการ/การให้คะแนนพฤติกรรม

ในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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-  นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีาร

สมัมนา การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ

ประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
-  นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 
     พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบั

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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