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รายละเอียดของรายวิชา กภ622 ชีวกลศาสตรคลินิก
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 622 ชีวกลศาสตรคลินิก
PTX622 Clinical Biomechanics
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเอก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อาจารยผูสอน
1. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
kanda@g.swu.ac.th
2. ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th
3. รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
4. ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th
5. ผศ.ดร.ภัทริยา อินทรโทโล
pattariy@g.swu.ac.th
6. อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย
tossaphon@g.swu.ac.th
7. รศ.นพ ยิ่งยง ตออุดม
torudom@hotmail.com
8. นพ.วิทวัส บุญญานุวัตร
aofwittawat@gmail.com,
9. รศ.ดร.วีรวัฒน ลิ้มรุงเรืองรัตน weerawat.lim@mahidol.edu
10. อ.ดร.มนัญชยา สามาลา

manunchaya.saa@mahidol.edu

คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะกายภาพบําบัด มศว.
คณะแพทยศาสตร มศว.
คณะแพทยศาสตร มศว.
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะ
แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
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6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
Online และ SWU moodle
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
1. วัตถุประสงคของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

เพื่อใหนิสิต
ELO
1. นําความรูเกี่ยวกับชีวกลศาสตรของกระดูก ขอตอ กระดูกออน กลามเนื้อ
4
เสนประสาท และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไปใชในทางคลินิกได (Apply)
2. วิเคราะหชีวกลศาสตรการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของขอตอรยางคสวนบน
4
รยางคสวนลาง และกระดูกสันหลังในผูปวยไดและชี้ใหเห็นขอที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Analysis)
3. นําความรูท่ีไดจากความกาวหนาทางดานชีวกลศาสตรของการผาตัดตรึง
4
กระดูกที่หัก การผาตัดเปลี่ยนขอเทียม การใสอวัยวะเทียม อวัยวะเสริม และ
รถเข็นคนพิการ (wheelchair) ไปใชในการตรวจประเมิน และวางแผนการ
รักษาทางกายภาพบําบัดไดโดยสามารถบริหารจัด ก า ร เ ว ล า ใ น ก า
รดําเนินงานของตนเองและกลุมได (Apply)
4. นําความรูที่ไดจากการวิเคราะหการเดินและการวิ่งไปใชในทางคลินิกได
4
(Apply)
5. วิเคราะหลักษณะทางคิเนมาติก คิเนติกและคลื่นไฟฟากลามเนื้อสําหรับ
4
การเคลื่อนไหวได (Analysis)

TQF (จุดดํา)
2.2,3.2,4.3,
5.3
1.1,
2.2,3.2,4.3,
5.3
2.2,3.2,4.3,
5.3

2.2,3.2,4.3,
5.3
2.2,3.2,4.3,
5.3

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดใหสอดคลองกับหลักสูตรป 2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ชีวกลศาสตรประยุกตทางคลินิกเกี่ยวกับองคประกอบโครงสรางพื้นฐาน การทํางานของระบบประสาท
กล า มเนื้ อ การวิ เ คราะห ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ และความก า วหน า ด า นชี ว กลศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
กายภาพบําบัด
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝกปฏิบัติ

สัมมนา

ศึกษาดวยตนเอง

26 ชม.

10 ชม.

24 ชม.

37.5 ชม.

3 . ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๑

•

๒

๓

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู
๑

๒

•

๓

๑

๒

•

๓

๔. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑

๒

๓

•

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑

๒

๓

•

๔

๕

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล

อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา และ
นําสไลดพรีเซนเตชั่นของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผานระบบ SWU Moodle ของมหาวิทยาลัย
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลไมนอยกวา 2 ชม./สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ชี้ใหเห็นขอที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม
2. ไมประเมิน
3. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่โครงงาน และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีสวนรวมและการแสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมตาง ๆ
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. ไมประเมิน
2. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอื่นไดอยางเหมาะสม
3. ไมประเมิน
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2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายโดยทํารูปแบบวิดีโอ เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนรูดวยตนเอง
2. การศึกษาดูงาน
3. การปฏิบัติเพื่อเสริมความเขาใจในหัวขอที่บรรยาย
4. การสัมมนาในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรูที่ไดจากจากบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับชีวกล
ศาสตร และจากการนําความรูทางชีวกลศาสตรไปประยุกตใชในทางคลินิก
5. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการประยุกตใชในทางคลินิก
2. ประเมินผลจากรายงานปฏิบัติการ
3. ประเมินผลจากการสัมมนา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
3. ไมประเมิน
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการบรรยาย ปฏิบัติ ดูงาน และสัมมนา
2. มอบหมายงานใหนิสิตนําความรูทางชีวกลศาสตรไปประยุกตใชในทางคลินิก
3. มอบหมายงานใหนิสิตทําการการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับชีวกลศาตร
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรครวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชากาตางๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการคิดวิเคราะห และกระบวนการแกไขปญหาผานการสัมมนาจากกรณีศึกษาหรือ
ผลงานการนําความรูทางชีวกลศาสตรไปประยุกตใชในทางคลินิก
2. ประเมินจากการคิดวิเคราะห ผานการนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
3. ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติและสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. ไมประเมิน
3. รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี
ประสิทธิภาพ
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4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมใหมีการอภิปรายบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดงออก
ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัด ประสบการณ การเรียนรูระหวางผูเรียน และผูส อนอัน จะไปสู การฝกที่ จะสรางความสัมพั น ธ
ระหวางบุคคล
3. จัดประสบการณเรียนรูระหวางผูนําเสนอ ผูเขารวมสัมมนา เพื่อกระตุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. ไมประเมิน
3. นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ
4. ไมประเมิน
5. ไมประเมิน
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. มุงเนนนําเสนอขอมูลทางคิเนมาติกส คิเนติกส และการคํานวณหาคาที่สําคัญทางคิเนมาติกส คิ
เนติกส
3. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

พ 12 มค 65

09.00-10.00

1
2

10.00-12.00
2

พ 19 มค 65

09.00-10.00

1
2

10.00-12.00
3

พ 26 มค 65

09.00-10.00

1
2

10.00-12.00
4

พ 2 กพ 65

09.00-12.00

5

พ 9 กพ 65

09.00-11.00

6

พฤ 17 กพ 65

13.00-16.00

7

พ 23 กพ 65

09.00-11.00

8

พฤ 3 มีค 65

13.00-16.00

9
10

พ 9 มีค 65
พ 16 มีค 65

09.00-11.00
08.30-10.30

พ 23 มีค 65

10.30-12.30
08.30-10.30

11

3
2
3
2
3
2
2

12
13

14

Skeletal considerations for movement
(bone, cartilage, ligament and joint)
Sem: Skeletal considerations for
movement
Muscular considerations for movement
Sem: muscular considerations for
movement
Neurological considerations for movement
Sem: Neurological considerations for
movement
Functional biomechanics and
pathomechanics of upper quadrant
sem: Functional biomechanics and
pathomechanics of shoulder joint
Functional biomechanics and
pathomechanics of spine (cervical,
thoracic, lumbar)
sem: Functional biomechanics and
pathomechanics of lumbar spine
Functional biomechanics and
pathomechanics of lower quadrant
sem: Functional biomechanics and
pathomechanics of knee joint
Biomechanics of fracture fixation
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอน
ผานระบบ SWU Moodle)

พิเศษ/Head

รวมสอน

วิธีการสอน

KC

SWU moodle

KC

ZOOM

KC

SWU moodle

KC

ZOOM

KC

SWU moodle

KC

ZOOM

NV

PSA

SWU moodle
ZOOM

PI

SWU moodle

PI

ZOOM

CC

SWU moodle

CC
รศ.นพ.ยิ่งยง
ตออุดม

ZOOM
VDO
SWU moodle

NV
นพ.วิทวัส
บุญญานุวัตร

ZOOM
VDO
SWU moodle

2

sem: Biomechanics of fracture fixation
Biomechanics of arthroplasty
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอน
ผานระบบ SWU Moodle)

2

sem: Biomechanics of arthroplasty

KC

ZOOM

TJ

SWU moodle

2

Gait and Running analysis
sem: Gait and Running analysis

TJ

ZOOM

2

10.30-12.30

อาจารย

หัวขอ

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

พ 30 มีค 65

08.30-10.30

จ 4 เมย 65

10.30-12.30
13.00-14.00

1

Kinematic analysis for human movement

CC

SWU moodle

14.00-15.00

1

Kinetics analysis for human movement
Lab: Kinematic analysis for human
movement
Lab: Kinetics analysis for human
movement

CC

SWU moodle

CC

ZOOM

CC

ZOOM

พฤ 7 เมย 65

2

15.00-17.00

2

13.00-15.00

2
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15

จ 11 เมย 65

16

พ 20 เมย. 65

13.00-15.00
13.00-14.00

2
1

14.00-16.00
17

พ 27 เมย. 65

16.00-17.00
08.30-10.30

2
1

2

10.30-12.30

2

13.30-15.30
18

พ 11 พค. 65

08.30-10.30

2
2

10.30-12.30
19

พ 18 พค. 65

2

09.00-11.00

2

25

10

sem: kinematic and kinetics analysis for
human movement
EMG analysis for human movement

CC

ZOOM

RB

SWU moodle

Lab: EMG analysis for human movement

RB

ZOOM

sem: EMG analysis for human movement
Biomechanics of prosthesis and orthosis
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอน
ผานระบบ SWU Moodle)
Lab: Biomechanics of prosthesis and
orthosis
Sem: Biomechanics of prosthesis and
orthosis
Biomechanics of wheelchair propulsion
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และสอน
ผานระบบ SWU Moodle)
Lab: Biomechanics of wheelchair
propulsion
(สอนผานระบบออนไลน Zoom Meeting)
Sem: Biomechanics of wheelchair
propulsion
(สอนผานระบบออนไลน Zoom Meeting)

RB
อ.ดร.มนัญชยา

ZOOM
VDO

อ.ดร.มนัญชยา

ศึกษาดูงาน

อ.ดร.มนัญชยา

ศึกษาดูงาน

รศ.ดร.วีรวัฒน

VDO
SWU moodle

รศ.ดร.วีรวัฒน

ZOOM

รศ.ดร.วีรวัฒน

ZOOM

25

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวขอ ประกอบดวยเอกสารประกอบการสอนวิชา กภ 622 ในระบบ swu
moodle, คอมพิวเตอร notebook เครื่องฉาย LCD ระบบสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต และ Mobile
application

• คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆอยางสม่ําเสมอ เชน ทุกครั้งหลังจากที่
นิสิตนําเสนอผลงาน (presentation) หรือนําเสนอรายงานผลการปฎิบัติ
• อาจารยประกาศคะแนนเก็บยอยใหนิสิตทราบเปนระยะๆ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

ภาคบรรยาย

ความรู
2.2,3.2

ภาคปฏิบัติ

การสัมมนา การมีสวนรวม

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

1,2,3

50%

ความรู/ปญญา/ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ/การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานปฏิบัติการ
การนําเสนอในหองเรียน
การมีสวนรวม

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/
ปญญา/ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ/การ

การสัมมนา
การนําเสนอในหองเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

2.2,3.2,4.3, 5.3

สัมมนา

วิธีการประเมิน
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

การมีสวนรวม

1.1,2.2,3.2

การประเมินผลการเรียน :
1. การประเมินในชั้นเรียน
1.1 Quiz
20%
- Skeletal, muscular and neurological considerations for movement 5%
- Functional biomechanics and pathomechanics of upper quadrant, lower
quadrant and spine
15%
2. ปฏิบัติการ 30%
- Kinematic, kinetic and EMG analysis for human movement 20%
- Biomechanics of prosthesis and orthosis 5%
- Biomechanics of wheelchair 5%
3. การสัมมนา 50%
- Skeletal, muscular and neurological considerations for movement 15%
- Biomechanics of fracture fixation and arthroplasty, gait and running analysis 20%
- Functional biomechanics and pathomechanics of upper quadrant, lower quadrant
and spine
15%
รวม
100%
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
- นิสิตตองเขาเรียนอยางนอย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและพิจารณาการตัดเกรด
- เกณฑการประเมิน: อิงเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for physical
rehabilitation. 3rd ed. St.Louis: Mosby, 2017.
2. Lippert LS. Clinical kinesiology and anatomy. Philadelphia : F.A. Davis; 2006.
3. Hall SJ. Basic biomechanics. 7th ed. New York : McGraw-Hill, 2015.
4. Jacquelin P. Gait analysis : normal and pathological function. SLACK Incorporated,
New Jersy, 1992.
5. Nordin M and Frankel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system.
4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
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2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- https://www.journals.elsevier.com/clinical-biomechanics
- https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-biomechanics
- https://journals.humankinetics.com/view/journals/jab/jab-overview.xml
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- ขอเสนอแนะจากนิสิตโดยใหขอมูลทาง google form ที่อาจารยผูประสานงานวิชาจัดทําขึ้น
หรือทางอีเมลลของอาจารยผูประสานงานวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน หรือผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว
3. การปรับปรุงการสอน
- ไมมี เนื่องจากเปนรายวิชาที่เปดใหม
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสัมมนา/ปฏิบัติ/และการใหคะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุม ตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอื่น
ที่ไมใชทีมผูรวมสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา
การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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