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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ504 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ  

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2565 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 504 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ  
PTX 504 Geriatric Physical Therapy 
 

2. จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด   
หมวดวิชาบังคับ 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผศ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี  nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
    สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข  rumpa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
    สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
    สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
    สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ดร.กสิมา กิติยานันท  kasima@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
      สังกัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.สุดนิรันดร เพชรัตน sudniran@g.swu.ac.th อาจารยพิเศษผูสอน 
    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ตุลยา  โพธารส   tulaya@g.swu.ac.th อาจารยพิเศษผูสอน 
    สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทพญ. มัทนา เกษตระทัต pmatana@staff.tu.ac.th อาจารยพิเศษผูสอน 
    สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ E-mail: vitoon.sae@mahidol.ac.th อาจารยพิเศษผูสอน 
    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน: ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปท่ี 1  
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
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7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
 

8. สถานท่ีเรียน 
SWU Moodle คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และสถานท่ี

ปฏิบัติงานของนิสิต 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตสามารถ  
1. อธิบายการบริหารจัดการการดูแลผูสูงอายุดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2.1, 2.3) 
2. ประยุกตใชงานวิจัย องคความรู ทางกายภาพบําบัดและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในการบริหารจัดการ

ดูแลผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม (1.3, 3.4) 
3. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นการดูแลสุขสภาพของผูสูงอายุได และใช

เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม (4.1, 4.3, 4.4, 5.3) 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือความรับผิดชอบของรายวิชา (มอค.2 ป 2562) 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

แนวคิดปจจุบันในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยศาสตรกายภาพบําบัด ความเสื่อมสภาพทางดาน
รางกายและจิตใจของผูสูงอายุ การตรวจประเมินปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินกิจวัตรประจําวันและสังคม 
การจัดการทางกายภาพบําบัด 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัต/ิสัมมนาเสริมบรรยาย ศึกษาดวยตนเอง 

22 ชั่วโมง 
ตามความตองการของ

นิสิตเฉพาะบุคคล 
0 ชั่วโมง/ 25 ชั่วโมง 3 ชม. 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
 

  
รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 ทักษะ
ทางปญญา 

ดานท่ี 4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กภ 504 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ                    

 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจรยิธรรมท่ีพัฒนา 

1. ไมประเมิน 
2. ไมประเมิน 
3. แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

1.2  วิธีการสอน  
1.  สอดแทรกประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมระหวางการเรียนการสอน  
 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีโครงงาน และกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการมีสวนรวมการนําเสนอความคิดเห็น 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีพัฒนา 
1. มีความรูความเขาใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางลึกซ้ึง โดย
สามารถคนควาและอิงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษท่ีทันสมัย และเปนระบบ 
2. ไมประเมิน 
3. มีความเขาใจในการประยุกตใชศาสตรท่ีเกี่ยวของ และเขาใจการพัฒนาความรูใหม เพ่ือใช
ปฏิบัติในวิชาชีพ การวิจัย และการพัฒนางาน 
 

2.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
2.  ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย การศึกษาดวยตนเอง การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนท่ีปฏิบัติงานจริง ในการดูแลผูสูงอายุ 
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2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากชิ้นงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 
1. ไมประเมิน 
2. ไมประเมิน 
3. ไมประเมิน 
4. สามารถประยุกตใชงานวิจัย องคความรูในศาสตรทางกายภาพบําบัดและศาสตรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

นําไปสูสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
 

3.2  วิธีการสอน 
1. จัดการสอนดวยเนื้อหาท่ีรอบดาน โดยเปนการบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 
2. มอบหมายงานใหนิสิตคิดวิเคราะหเนื้อหาทางวิชาการ บทความวิจัย และแสดงความคิดเห็นผาน

กระดานสัมมนา 

3. สอดแทรกขอคําถาม ระหวางการบรรยาย เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห 
 

3.3   วิธีการประเมินผล 
1. สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
2. ประเมินตามสภาพจริงจากการนําเสนอความคิดเห็นผานกระดานสนทนา 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 
1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูของตนเอง และ

รวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถปรับตัวตอสังคมและส่ิงแวดลอมและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน 
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางเหมาะสม 
  
4.2  วิธีการสอน 
1.  มอบหมายงานใหมีการอานวิเคราะหบทความทางวิชาการ บทความวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการดูแล

ผูสูงอายุ  
2. จัดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน ผานกระดานสนทนา 
 

4.3  วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินจากการแสดงออกของนิสิตในการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2. ประเมินจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเรียน ผูสอน  
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะท่ีตองพัฒนา 

1. มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและประกอบวิชาชีพ 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน วิเคราะห ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตลอดจน

สามารถจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอผานส่ือท่ีเหมาะสม 
4. ไมประเมิน 
 
5.2 วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูผานการใชสื่อการสอนสารสนเทศ ระบบ SWU Moodle   
2. ม อ บ หมายใหนิสิตนําเสนอความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ dashboard ใน SWU moodle 
 

5.3  วิธีการประเมินผล  
1. ประเมินจากความสามารถในการใช SWU Moodle เพ่ือเขาถึงสื่อการสอน และการแสดงความคิดเห็น 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

คร
ั้งที่

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บ

บร
รย

าย
 

สอ
บป

ฏิบั
ติ  หัวขอ อาจารยพิเศษ อาจารย 

1     1     1. Epidemiology of aging and 
comorbidity  

  ผศ.ดร.นิตยา 
ผศ.ดร.
นิธินันท 

  1         2. Current concepts of physical 
therapy in geriatric  

  ผศ.ดรสาย
ธิดา 

  1         3. Age related changes and their 
clinical significance  

  ผศ.ดรสาย
ธิดา 

2 3         4. Frail elderly and sarcopenia 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และ
สอนผานระบบ SWU Moodle) 

รศ.ดร.วิฑูร 
แสงศิริสุวรรณ 

  

3 2         5. Functional performance 
measurements 

  รศ.ดร.รัมภา 

      1     Epidemiology of aging and 
comorbidity (final discussion) 

  ผศ.ดร.นิตยา  

4 1         6. Psychological problems involved 
in movement and their assessment  

  รศ.ดร.รัมภา 

      3     Active learning: Assignment I - 
functional assessment in older 
adults 

    

5 2         7. Health related fitness in elderly: 
its impact and management   

   ผศ.ดร.
นิธินันท 
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6     3     Active learning: Assignment I 
(continue) 

    

      1     Live Q&A: Functional assessment in 
older adults (formative feedback) 

  รศ.ดร.รัมภา 
ผศ.ดร.
นิธินันท 

7 2         9. Dental health in elderly 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และ
สอนผานระบบ SWU Moodle) 

ทพญ.มัทนา 
เกษตระทัต 

  

      1     Active leaning     

8     3     Active learning: Submit assignment I   รศ.ดร.รัมภา 

9     2     10. Nutritional supplementary and 
management in elderly  

  ผศ.ดร.
นิธินันท/ อ.
ปยนุช  

      1     Active learning     

10 2         11. Polypharmacy in geriatric and 
general strategies for coordinating 
physical therapy with drug 
treatment 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และ
สอนผานระบบ SWU Moodle) 

ผศ.ดร.ตลุยา โพ
ธารส 

  

      1     Active learning     

11 2         12. Environmental design for older 
adults 
(บันทึกเสียงการสอนในสไลดการสอน และ
สอนผานระบบ SWU Moodle) 

รศ.ดร.สดุนิ
รันดร เพชรัตน 

  

      1     Activie learning: Assignment II - 
Health care service models   

    

12 2         13. Health care service models (Part 
I) 

    

  2         13. Health care service models (Part 
III) 

    

13     1     Q&A: Heatlh care service models 
(formative feedback) 

  ผศ.ดร.
นิธินันท 

14 2         14. Cognition: clinical impact and 
management 

  อ.ดร.กสมิา 

15     1     Active learning - submit answer for 
exam topic NO.3, 14 (email) 

  ผศ.ดร.สาย
ธิดา และ อ.
ดร.กสมิา 

16     3     Activie learning: Submit assignment 
II 

  ผศ.ดร.
นิธินันท 

17       2   Active learning - submit answer for 
exam topic NO.7 (moodle) 

    

        1   Active learning - submit answer for 
exam topic NO.7 (moodle) 

   ผศ.ดร.
นิธินันท 

  22 0 23 3 0 รวม 45 ชั่วโมง (ไมรวมสอบ)     
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หมายเหตุ:   

1. SWU Moodle หมายถึง ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน (มูเดิ้ล) มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน ไดแก ระบบ SWU Moodle อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และฐานขอมูล
หองสมุด มศว 
3. คณาจารยใหการแนะนําแบบ formative feedback เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ ในแตละหัวขอ เพ่ือการ
พัฒนาใหนิสิตมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีดีข้ึน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

 
หมายเหตุ:   
1. SWU Moodle หมายถึง ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน (มูเดิ้ล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สิง่สนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก ระบบ SWU Moodle อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และฐานขอมูหองสมุด มศว
3. คณาจารยใหการแนะนําแบบ formative feedback เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ ในแตละหัวขอ เพ่ือการพัฒนาให
นิสิตมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีดีข้ึน 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน  

1, 2, 3 
คุณธรรมจรยิธรรม 

1.3 
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี
โครงงานและกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 %  

1, 2, 3 ความรู 
 2.1, 2.3 

สอบภาคทฤษฎี  17 30 % 

2, 3 
ทักษะทางปญญา 

3.4 
  

ประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใช
กระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ 

สัปดาหท่ี 
9,16 

40 % 

1, 3 ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.1, 4.3, 4.4  

ประเมินจากการแสดงออกของนิสิตใน
การทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย และ
การแสดงความคิดเห็น 

สัปดาหท่ี 
3,9,16 

10 % 

1, 2, 3 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทศโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 (5.1, 5.5) 

1. ประเมินจากความสามารถเขาถึงสื่อ
การสอน การคนควาขอมูล และการ
แสดงความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอดภาค 15 % 

รวม 100% 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 กิจกรรมการประเมินผล 

1. ประเมินการแสดงความคิดเห็นใน Discussion board, SWU Moodle  10% 
    Epidemiology of aging and comorbidity      
2.สอบวัดความรูและทักษะทางปญญา      40%  

• Age related changes and their clinical significance  (10 %) 

• Cognition: clinical impact and management (20%) 

• Health related fitness in elderly: its impact and management (10%) 
3. ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย       50% 

• Assignment I: Functional performance measurements psychological problems 
involved in movement and their assessment (30%) 

• Assignment II: Health care service models (20%) 
    รวม       100% 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด  
ระดบัคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 

ระดบัคะแนน       ระดับเกรด 
80.0-100   A 
75.0-79.9   B+ 
70.0-74.9   B 
65.0-69.9   C+ 
60.0-64.9   C 
55.0-59.9   D+ 
50.0-54.9   D 
<50    E 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
- สุดนิรันดร เพชรัตน, รุงอรุณ บุญถาน, ศานติ จินตรัตน, มัตติกา บุญมา. การจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพเพ่ืออานวยความสะดวกสาหรับผูสูงอายุ. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2014; 9(2): 70-85. 

- Ahmed T, Haboubi N.  Assessment and management of nutrition in older people and its 
importance to health.  Clin Interv Aging.  2010 Aug 9; 5: 207-16. 

- Amarya S, Singh K, Sabharwal M.  Changes during aging and their association with 
malnutrition.  Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics.  2015 2015/09/01/; 6(3): 78-
84. 

- Bauman A, Merom D, Bull FC, Buchner DM, Fiatarone Singh MA.  Updating the Evidence 
for Physical Activity: Summative Reviews of the Epidemiological Evidence, Prevalence, 
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and Interventions to Promote “Active Aging”.  The Gerontologist.  2016; 56(Suppl_2): 
S268-S80. 

- Begum MN, Johnson CS.  A review of the literature on dehydration in the institutionalized 
elderly.  e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism.  2010 
2010/02/01/; 5(1): e47-e53. 

- Byun J-E, Kang E-B.  The effects of senior brain health exercise program on basic physical 
fitness, cognitive function and BDNF of elderly women - a feasibility study.  J Exerc 
Nutrition Biochem.  2016; 20(2): 8-18. 

- Guccione A, Wong R, Avers D.  Geriatric Physical Therapy 3rd ed.: Mosby; 2011.   from 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 

- Gustavson AM, Falvey JR, Jankowski CM, Stevens-Lapsley JE.  Public Health Impact of 
Frailty: Role of Physical Therapists.  The Journal of frailty & aging.  2017; 6(1): 2-5. 

- Palmer RC, Batra A, Anderson C, Page T, Vieira E, Seff L.  Implementation of an Evidence-
Based Exercise Program for Older Adults in South Florida.  J Aging Res.  2016; 2016: 
9630241-. 

- Paterson D, Jones G, Rice C.  Ageing and physical activity: Evidence to develop exercise 
recommendations for older adults. 2007.   

- Schlanger LE, Bailey JL, Sands JM.  Electrolytes in the aging.  Adv Chronic Kidney Dis.  
2010 Jul; 17(4): 308-19. 

- Soiza RL, Cumming K, Clarke JM, Wood KM, Myint PK.  Hyponatremia: Special 
Considerations in Older Patients.  J Clin Med.  2014; 3(3): 944-58. 

- Stanga Z.  Basics in clinical nutrition: Nutrition in the elderly.  e-SPEN, the European e-
Journal of Clinical Nutrition and Metabolism.  2009 2009/12/01/; 4(6): e289-e99. 

- Taylor D.  Physical activity is medicine for older adults.  Postgrad Med J.  2014; 90(1059): 
26-32. 

2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- https://www.youtube.com/watch?v=HobesO8JmJo 
- https://www.youtube.com/watch?v=yT55n7_d3kc&t=1s 
- https://www.youtube.com/watch?v=7JckCHb_bmA 
- http://www.dop.go.th/th 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ  
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
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3. การปรับปรุงการสอน:  
(ปรับตามผลการประเมินรายวิชาจากปการศึกษา 2564) 

 
ปญหา อุปสรรคท่ีพบ และ

ขอเสนอแนะจากการประเมินการ
เรียนการสอน 

ส่ิงท่ีปรับปรุง ส่ิงท่ีขอการสนับสนุนจาก
คณะ 

- - - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- ตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยบัณฑิตศึกษา 
- นิสิตทําแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป  
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระ

ใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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