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รายวิชา หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 และ 2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ231  หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

PX231  Physical Thereapy Assessment in Orthopedics conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (1-4-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาชีพกายภาพบาํบดั  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี   kasima@g.swu.ac.th   ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ. วาสนา  เตโชวาณิชย์    wassana@swu.ac.th   ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ   chatcha@swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. นิตยา วิริยะธารากจิ   nitayav@g.swu.ac.th    อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์  kanokwan@swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน  

ผศ.ดร. ภัทริยา อนิโทโ่ล่  patriyai@swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร. อรวรรณ เย่ียมพัฒพร  orawany@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร. ทศพล เจศรีชัย  tossaphon@g.swu.ac.th   อาจารย์ผู้สอน 

ผศ. ผกาภรณ์  พู่เจริญ   pakaphu@gmail.com   อาจารย์ผู้สอน 

อ.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ  orapink@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 2  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 101 ระบบร่างกายมนุษย์ -ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก    
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี  ห้อง 302 ช้ัน 3 อาคารคณะกายภาพบาํบัด องครักษ์ 

ภาคปฏบัิติ ห้อง 220 และ 221 ช้ัน 2 อาคารคณะกายภาพบาํบัด องครักษ์ 

สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มศว 

   โรงพยาบาลองครักษ์ 

   โรงพยาบาลธญัญบุรี 

   วัดเขียนเขต   

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 มิถุนายน 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ 

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติ และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจ

ประเมินผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์จาํเพาะของรายวิชา 

1. อธิบายหลักการและเหตุผลของการตรวจร่างกายทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบ

กระดูกและกล้ามเน้ือได้อย่างถุกต้อง (2.2, 2.3) 

2. วิเคราะห์การวางแผนการตรวจประเมิน และให้เหตุผลของการตรวจร่างกายทาง

กายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือได้อย่างถูกต้อง (2.2, 3.3) 

3. วิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและ

กล้ามเน้ือได้อย่างเป็นระบบ  (3.1,3.3, 4.2) 

4. ปฎิบัติการตรวจประเมิน แปรผล วิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจร่างกายและวินิจฉัยทาง

กายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือได้อย่างถูกต้อง (2.2, 3.3, 4.2) 

5. แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองและมีระเบียบวินัย (1.2) 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดในขณะตรวจร่างกายผู้ป่วย (1.3, 1.4) 

7. สื่อสารและมีปฏสิมัพันธก์บัผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (5.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังทาํการรักษาทางกายภาพบาํบัด ศึกษาการตรวจ

ร่างกายในภาวะทางระบบกระดูก และกล้ามเน้ือ ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ แปลผล และนาํเสนอผลการ

ตรวจร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย  ฝึกปฏิบติั สอนเสริม สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

16 ชม.  46 ชม. 

ตามความ

ต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

20 ชม.  4 ชม.  

3. ความรบัผดิชอบหลกั / ความรบัผดิชอบรอง  

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สาระ

สนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏบิตักิารทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                         

 

4.จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล  

              - อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ  

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาที่เอื้ อและส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการเพ่ือให้สามารถปฏบัิติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสังคมได้อย่าง

ราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยมุ่งผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธพ้ืินฐานที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 

เสียสละ และสามารถจดัการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพนิจิทีเ่หมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบดั 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนบรรยาย

และปฏบัิติงานในการตรวจร่างกายในผู้ป่วยจริง   

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการ

ดาํรงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดรายวิชา 

2. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ   

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชา และตระหนัก

ในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันมาตรฐาน

ความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 
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1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย 

การค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จริง 

3. ฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนหรือแหล่งฝึกทางคลินิก  

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง  

ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และนาํเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดย

ใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังน้ี  

1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพ

ที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

2. ส่งเสริมการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์  

3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าเกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

4. การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกที่กระตุ้นให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

เกดิความปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 
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1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้

เหตุผลทางคลินิกในการฝึกปฏบัิติทางคลินิก สมัมนาหรือการอภิปราย 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

วิชาชีพและสงัคมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี  

1. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา   

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 
 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธ์กนัระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบ

ของกจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้

ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของ

ตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. มอบหมายให้นิสิตเขียนรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพและ

การสมัมนา 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล
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สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสติมีทกัษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การมีปฏสิมัพันธก์บัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอรายงานกรณีศึกษาโดยใช้รูปแบบการนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา  

3.  ประเมินจากการฝึกปฏบัิติคลินิก การมีปฏสิัมพันธก์ับผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์และมี

ประสทิธภิาพ  

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

   6.1  ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถ

ให้บริการกบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ 

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

3. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน 

บาํบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

5. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม 

6. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกการปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 
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3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

6.3 วิธปีระเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

2. สังเกตการคิดการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการใช้เหตุผลทาง

คลินิก 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ภาคเรียนที ่1 

วัน  
วันท่ีทํา

การเรียน 
เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ
บร

รย
าย

 

สอ
บ
ปฏิ

บัต
 ิ

หัวข้อ 

    สถานท่ี / 

ห้องเรียน 

ส่ือการ

สอน 
อาจารย์   

        
 

F 8/9/2017 8.30-10.30 2         
Musculoskeletal 

Assessment  
อ.นิตยา       304 

เอกสาร

การสอน 

 

คอมพิวเตอ

ร์ เคร่ือง

ฉาย LCD 

 

โครง

กระดูก

จาํลอง 

TU 19/9/2017 

9.30-10.30 1         ROM 
อ.

วาสนา 
      304 

10.30-11.30 1         
Manual muscle 

test 

อ.

วาสนา 
      304 

F 22/9/2017 

8.30-11.30 

  3       
ROM UE (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.

อรพิน

ท ์

  220/221 

          
ROM  LE (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 

11.30-12.30 

  

1 

      

ROM trunk 

อ.

วาสนา* 
อ.ภทัริยา* 

อ.ทศ

พล 
  

220/221 

        

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ     

13.30-16.30 

          
ROM UE (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.

อรพิน

ท ์

  220/221 

  3       
ROM LE  (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 

TU 3/10/2017 8.30-11.30 

  3       

Manual muscle 

test UE (Sec1: ID 

1-34) 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.กสิ

มา 
  220/221 

  3       

Manual muscle 

test LE (Sec2: ID 

35-70) 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 
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11.30-12.30 

  

1 

      

MMT trunk 

อ.

วาสนา* 
อ.ภทัริยา* 

อ.ทศ

พล 
  

220/221 

        

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ     

TU 10/10/2017 8.30-12.30 

          

Manual muscle 

test UE (Sec2: ID 

35-70) 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.กสิ

มา 
  220/221 

  3       

Manual muscle 

test LE (Sec1: ID 

1-34) 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 

TU 17/10/2017 8.30-9.00       0.5   

lecture exam 1: 

MS assessment, 

ROM, MMT 

อ.กสิมา นกัวชิาการ     302/304 

F 20/10/2017 

8.30-11.30 

        

3 Lab exam: ROM 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.

อรพิน

ท ์

  220/221 

        

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 

11.30-12.30           SDL           

13.30-16.30 

        

3 Lab exam: MMT 

อ.

วาสนา 
อ.ภทัริยา 

อ.กสิ

มา 
  220/221 

        

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.อรวรรณ 
อ.ทศ

พล 
  220/221 

TU 24/10/2017 9.30-12.30 

1 2       
Ankle assessment 

(Sec1: ID 1-34) 

อ.ผกา

ภรณ์ 

อ.

กนกวรรณ 

อ.

อรพิน

ท ์

  220/221 

          
Elbow assessment  

(Sec2: ID 35-70) 

อ.

อรวรร

ณ 

อ.ภทัริยา 
อ.กสิ

มา 
  220/221 

F 27/10/2017 13.30-16.30 1 2       
Face and TMJ 

assessment 

อ.ภทัริ

ยา 
อ.ทศพล 

อ.

อรพิน

ท ์

  

220/221 

                  

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.วาสนา     

TU 7/11/2017 8.30-12.30 

1 3       

Shoulder and 

scapular 

assessment (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.นิตยา อ.อรวรรณ 
อ.กสิ

มา 
  220/221 

          

Wrist and hand 

assessment (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.ภทัริ

ยา 
อ.ทศพล 

อ.

วาสนา 
  220/221 

F 10/11/2017 9.30-12.30 

          
Ankle assessment 

(Sec2: ID 35-70) 

อ.ผกา

ภรณ์ 

อ.

กนกวรรณ 

อ.

อรพิน

ท ์

  220/221 

1 2       
Elbow assessment  

(Sec1: ID 1-34) 

อ.

อรวรร
อ.ภทัริยา 

อ.กสิ

มา 
  220/221 
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ณ 

TU 14/11/2017 8.30-12.30 

          

Shoulder and 

scapular 

assessment (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.นิตยา อ.อรวรรณ 
อ.กสิ

มา 
  220/221 

1 3       

Wrist and hand 

assessment  (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.ภทัริ

ยา 
อ.ทศพล 

อ.

วาสนา 
  220/221 

F 17/11/2017 8.30-12.30 

1 3       
Hip assessment 

(Sec1: ID 1-34) 

อ.

วาสนา 

อ.

กนกวรรณ 

อ.ภทัริ

ยา 
  220/221 

          
Knee assessment 

(Sec2: ID 35-70) 
อ.ชชัฎา อ.ทศพล 

อ.กสิ

มา 
  220/221 

F 24/11/2017 

8.30-12.30 

          
Hip assessment 

(Sec2: ID 35-70) 

อ.

วาสนา 

อ.

กนกวรรณ 

อ.ภทัริ

ยา 
  220/221 

1 3       
Knee assessment  

(Sec1: ID 1-34) 
อ.ชชัฎา อ.ทศพล 

อ.กสิ

มา 
  220/221 

13.30-14.30       1   

Lecture exam 2: 

shoulder scapular, 

wrist hand, elbow, 

ankle, face TMJ 

อ.กสิมา นกัวชิาการ     302/304 

F 1/12/2017 

8.30-9.30       1   
Lecture exam 3: 

hip, knee 
อ.กสิมา นกัวชิาการ     302/304 

9.30-12.30     3     
SDL: SI joint 

assesssment 

อ.

อรวรร

ณ 

อ.กสิมา 

อ.

อรพิน

ท ์

  305 

F 8/12/2017 

13.30-14.30 1         

Analysis and 

report of 

assessment 

อ.

วาสนา 
      304 

14.30-16.30 2         

X-ray in 

orthopedics 

patients 

อ.นิตยา       304 

                             

 

ภาคเรียนท่ี2    

 

    
 

วัน 
วันท่ีทํา

การเรียน 
เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ
บร

รย
าย

 

สอ
บ
ปฏิ

บัต
 ิ

หัวข้อ 

  

อาจารย์ 

  

  

สถานท่ี / 

ห้องเรียน 

ส่ือการ

สอน 

        
 

F 12/1/2018 8.30-12.30 

1 3       

Cervical spine 

assessment (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.

วาสนา 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.กสิมา   220/221 

เอกสาร

การสอน 

 

คอมพิวเตอ

ร์ เคร่ือง

ฉาย LCD 

 

โครง

กระดูก

          

Lumbar spine 

assessment (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.ภทัริ

ยา 
อ.ทศพล 

อ.

อรพินท ์
  220/221 

F 19/1/2017 8.30-12.30           

Cervical spine 

assessment  (Sec2: 

ID 35-70) 

อ.

วาสนา 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.กสิมา   220/221 
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มคอ. 3 

1 3       

Lumbar spine 

assessment (Sec1: 

ID 1-34) 

อ.ภทัริ

ยา 

อ.

อรวรรณ 

อ.

อรพินท ์
  220/221 

จาํลอง 

 

TU 30/1/2017 13.30-16.30 

    3     

Clinical 

reasonning (Gr1: 

ID 1-23) 

อ.

วาสนา 
      PBL 

          

Clinical 

reasonning (Gr2: 

ID 24-46) 

อ.ผกา

ภรณ์ 
      PBL 

          

Clinical 

reasonning (Gr3: 

ID 47-70) 

อ.

กนกวรร

ณ 

      PBL 

TU 6/2/2018 

13.30-14.30       1   
lecture exam 4: 

cervical, lumbar 
อ.กสิมา 

นกัวชิาก

าร 
    302/304 

14.30-16.30 

    2     

Seminar : 

assessment of 

upper extremities 

(Gr1: ID 1-35) 

อ.

กนกวรร

ณ 

      220 

          

Seminar : 

assessment of 

lower extremities  

(Gr1: ID 36-70) 

อ.ชชัฎา       221 

F 9/2/2018 8.30-12.30 

      
 

4  Lab exam: knee 1 
อ.ผกา

ภรณ์ 
      220/221 

          

Lab exam: 

shoulder and 

scapular 1 

อ.นิตยา       220/221 

          
Lab exam: wrist 

and hand 1 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: hip 1 

อ.

กนกวรร

ณ 

      220/221 

TU 13/2/2018 13.30-16.30 

          Lab exam: knee 2 
อ.ผกา

ภรณ์ 
      220/221 

      
 

3  

Lab exam: 

shoulder and 

scapular 2 

อ.นิตยา       220/221 

          
Lab exam: wrist 

and hand 2 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: hip 2 

อ.

กนกวรร

ณ 

      220/221 

F 16/2/2018 8.30-12.30 

          Lab exam: knee 3 
อ.ผกา

ภรณ์ 
      220/221 

          

Lab exam: 

shoulder and 

scapular 3 

อ.นิตยา       220/221 

      
 

 4 
Lab exam: wrist 

and hand 3 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: hip 3 อ.       220/221 
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มคอ. 3 
กนกวรร

ณ 

TU 20/2/2018 13.30-16.30 

      
 

3  
Lab exam: cervical 

spine 1 

อ.

วาสนา 
      220/221 

          
Lab exam: Lumbar 

spine 1 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: ankle 1 อ.ชชัฏา       220/221 

F 23/2/2018 8.30-12.30 

      
 

 4 
Lab exam: cervical 

spine 2 

อ.

วาสนา 
      220/221 

          
Lab exam: Lumbar 

spine 2 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: ankle 2 อ.ชชัฏา       220/221 

TU 27/2/2018 13.30-16.30 

      
 

 3 
Lab exam: cervical 

spine 3 

อ.

วาสนา 
      220/221 

          
Lab exam: Lumbar 

spine 3 

อ.ภทัริ

ยา 
      220/221 

          Lab exam: ankle 3 อ.ชชัฏา       220/221 

F 2/3/2018 8.30-12.30   4       

Neural tension test 

(Sec1: ID 1-34), 

sec2 กบ222 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.

อรพินท ์

อ.

อรวรรณ 
  220/221 

TU 6/3/2018 13.30-16.30 

    3     

Analysis and 

report of 

assessment 

อ.

วาสนา 
      PBL 

          

Analysis and 

report of 

assessment 

อ.

กนกวรร

ณ 

      PBL 

          

Analysis and 

report of 

assessment 

อ.ภทัริ

ยา 
      PBL 

F 9/3/2018 8.30-12.30           

Neural tension test 

(Sec2: ID 35-70), 

sec1 กบ222 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.

อรพินท ์

อ.

อรวรรณ 
  220/221 

F 16/3/2018 

8.30-12.30 

  4       
clinical practise 1 

(ID: 1-9)  อ.ทศพล อ.ชชัฎา 

อ.ผกา

ภรณ์ 
    

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

shoulder and 

scapular อ.นิตยา   

    220/221 

F 23/3/2018 

8.30-12.30 

          clinical practise 2 

(ID: 62-70) อ.นิตยา 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.

อรวรรณ 
    

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

lumbar spine 

อ.ภทัริ

ยา   

    220/221 

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

wrist and hand 

อ.ภทัริ

ยา   

    220/221 
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มคอ. 3 

F 30/3/2018 

8.30-12.30 

          
clinical practise 3 

(ID: 21-29) 

อ.

วาสนา อ.กสิมา 

อ. ภทัริ

ยา 
    

          

reviewReview: 

Biomechanics and 

assessment of 

thorasic spine 

อ.

กนกวรร

ณ   

    220/221  

TU 3/4/2018 
13.30-16.30     3     

Case present 1 

(ID: 62-64,  1-3) อ.นิตยา อ.ทศพล 
    304 

F 6/4/2018             วนัจกัรี            

F 13/4/2018             สงกรานต ์            

TU 17/4/2018             สงกรานต ์            

F 20/4/2018             สงกรานต ์            

F 27/4/2018 

8.30-12.30 

          clinical practise 4 

(ID: 39-50) 

อ.

กนกวรร

ณ 

อ.

อรวรรณ 

อ.ทศพล 
อ.ผกา

ภรณ์ 
  

เอกสาร

การสอน 

 

คอมพิวเตอ

ร์ เคร่ือง

ฉาย LCD 

 

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

cervicler spine 

อ.

วาสนา   

    220/221 

TU 1/5/2018 

13.30-16.30     3     Case present 2 

(ID:39-41, 21-23) 

อ.

วาสนา 

อ.

กนกวรร

ณ 

    304 

F 4/5/2018 

8.30-12.30           
clinical practise 5 

(ID: 30-38) 

อ.ผกา

ภรณ์ 

อ.ภทัริ

ยา อ.ชชัฏา 
    

8.30-10.30           

Review: 

Biomechanics and 

assessment of hip 

อ.

วาสนา   

    220/221 

10.30-12.30           

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

elbow 

อ.

อรวรร

ณ   

    220/221 

TU 8/5/2018             project day            

F 11/5/2018 

8.30-12.30 

          clinical practise 6 

(ID: 10-20) 

อ.ภทัริ

ยา อ.ทศพล 

อ.

อรวรรณ 

อ.

วาสน

า 

  

เอกสาร

การสอน 

 

คอมพิวเตอ

ร์ เคร่ือง

ฉาย LCD 

 

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of  

knee อ.ชชัฎา   

    220/221 

F 18/5/2018 

8.30-12.30 

          clinical practise 7 

(ID: 51-61) 

อ.

กนกวรร

ณ อ.กสิมา 

อ.

วาสนา 

อ.ชชั

ฏา 
  

          

Review: 

Biomechanics and 

assessment of 

ankle 

อ.ผกา

ภรณ์   

    220/221 

    
            

Review: Gait 

analysis 

อ.ผกา

ภรณ์   
    220/221 

TU 22/5/2018 13.30-16.30     3     Case present 3 อ.ผกา อ.ภทัริ     304 
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มคอ. 3 
(ID:30-32, 10-12) ภรณ์ ยา 

      16 46 20 3.5 27 รวม = 113            

คณาจารย์ให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติอย่างสมํ่าเสมอภายหลังการ

สอบในแต่ละคร้ังและในการสมัมนาทุกคร้ัง 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล  

1. การประเมินผลจากการสอบบบรรยาย (25%) 

สอบคร้ังที่ 1 (6 %) 

1.1 Musculoskeletal Assessment   

1.2 Range of Motion  

1.3 Manual Muscle Test  

สอบคร้ังที่ 2 (10%) 

1.4 Shoulder and scapula Assessment   

1.5 Elbow assessment    

1.6 Wrist and hand assessment  

1.7      Face and TMJ  assessment 

1.8 Ankle and foot assessment 

สอบคร้ังที่ 3 (4.5%) 

1.9 Hip assessment 

1.10 Knee assessment    

สอบคร้ังที่ 4 (4.5%) 

1.11 Cervical spine assessment   

1.12 Lumbar spine assessment   

 

2. การประเมินผลภาคปฏิบติั (65%)      

2.1 Range of Motion (10%) 

 2.2 Manual Muscle Test (12%)   

2.3 Shoulder and scapula assessment (6%)  

2.5  Wrist and hand assessment (6%)   

2.6 Ankle and foot assessment (6%)  

2.7 Hip assessment (6%)     

2.8 Knee assessment (6%)  

2.9 Lumbar spine assessment (7%)  

2.10    Cervical spine assessment (6%)    
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มคอ. 3 

     

3. การประเมินผลภาคปฏิบติัจากการประเมินผลการฝึกปฏิบติังานทางคลินกิ (10%)    

                                      รวม                         100% 

 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

2, 3 คุณธรรม

จริยธรรม 

1.2, 1.3, 1.4  

(1.1, 1.5) 

 

1. ประเมินผลจากการ

สอบปฏบัิติ 

9, 13, 16, 20, 23, 

27 กพ 2561 

 

 

 

5 % 
2.ประเมินผลจากการ

สงัเกตพฤติกรรม

ระหว่างปฏบัิติงาน

คลินิก 

 

16, 23, 30 มีค 2561 

27 เมษ 2561 

4, 11, 18 พค 2561 

1, 2, 3 ทกัษะความรู้ 

2.2, 2.3 

 

1.คะแนนสอบบรรยาย 17 ตค 2560 

24 พย 2560 

1 ธค 2560 

6 กพ 2561 

 

 

 

52.5 % 

2. ประเมินผลจากการ

สอบปฏบัิติ 

9, 13, 16, 20, 23, 

27 กพ 2561 

3.ประเมินผลจากการ

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

16, 23, 30 มีค 2561 

27 เมษ 2561 

4, 11, 18 พค 2561 
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มคอ. 3 

2, 3 ทกัษะปัญญา 

3.1, 3.3 

(3.4) 

1. ประเมินผลจากการ

สอบปฏบัิติ 

 

 

9, 13, 16, 20, 23, 

27 กพ 2561 

32.5% 

 

2. ประเมินผลจากการ

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

16, 23, 30 มีค 2561 

27 เมษ 2561 

4, 11, 18 พค 2561 

2, 3 

 

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

4.2 (4.4) 

 

1. ประเมินผลจากการ

สอบปฏบัิติ 

 

 

9, 13, 16, 20, 23, 

27 กพ 2561 

5 % 

 

2.ประเมินผลจากการ

สงัเกตพฤติกรรม

ระหว่างปฏบัิติงาน

คลินิก 

 

16, 23, 30 มีค 2561 

27 เมษ 2561 

4, 11, 18 พค 2561 

 

3 
ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

 

1.ประเมินจากการ

นาํเสนอ การอภิปราย 

 รายงานกรณีศึกษาใน

รายวิชา 

 

 

16, 23, 30 มีค 2561 

27 เมษ 2561 

4, 11, 18 พค 2561 

 

 

5% 
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มคอ. 3 

สารสนเทศ 

            5.3 

2.ประเมินผลจากการ

สงัเกตพฤติกรรม

ระหว่างปฏบัิติงาน

คลินิก การปฏสิมัพันธ์

กบัผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

เกณฑก์ารพิจารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์  

1. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ  

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏบัิติร้อยละ 60 ในแต่ละหัวข้อ 

3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบบรรยายร้อยละ 50 ในแต่ละหัวข้อ  

4. นิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ังโดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

5. คะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

6. นิสติมาสาย 15 นาท ีเกนิ 3 คร้ัง ถือเป็นขาดเรียน 

 

หมายเหตุ เกณฑก์ารให้ระดับข้ันคะแนน ตัดสนิดังน้ี 

 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45.0-49.9 D 

0-39.9 E 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 
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มคอ. 3 

1. Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment, 4th eds. F.A. Davis company. 
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3. Norkin C.C, White D.J. Measurement of joint motion: A quide to goniom 

etry, Philadelphia. FA Davis company. 2nd edition, 1995. 

4. Daniels L., Worthingham C. Muscl e testing: Technique of manua 

examination. Philadelphia ,W.B. Saunde rs com pany. 1995. 

5. Sullivan O. Physic al rehabilitati on assessment and treatment. F.A. Davis 

company. 1994. 

6. Richardson J.K. Igl arsh ZA Clinica l Orthopedic Physica l Therapy. W.B. 

Saunders company. Philadelphia, 1994. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- จากข้อเสนอแนะของนิสติโดยการส่ง e-mail มายังผู้ประสานงานรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

นิสติขาดแนวทางการคิดและการ

ลาํดับความคิดในทางคลินิกเม่ือ

ต้องเจอกรณีตัวอย่างหรือเคสจริง 

ปรับการสอนหัวข้อ clinical 

reasoning ก่อนการสอบปฏบัิติใน

แต่ละข้อต่อ 

- 

ปรับการสอบปฏบัิติหัวข้อ ROM 

ให้เหลือเพียงส่วนเดียว (upper 

- 
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มคอ. 3 

limb หรือ lower limb) เพ่ือให้มี

เวลาเพียงพอสาํหรับการสมัมนา

แนวทางการลาํดับความคิด

ในทางคลินิก 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ส่งแบบประเมินสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวิธกีาร

ประเมินก่อนนาํมาใช้สอบจริง 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีารสมัมนา 

การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

นาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
- นาํผลการประเมินจากนิสติและอาจารย์มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับ

วิธกีารเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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