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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 616 การรักษาดวยมือและการเคล่ือนไหว 

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2565 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 616    การรักษาดวยมือและการเคลื่อนไหว 
PTX 616  Manual and Movement Therapy 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (1-4-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด  
หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.ดร.กสิมา     กิติยานันท kasima@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
ผศ.ดร.นิตยา   วิริยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ  chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อ.ดร.พงศธร ซายกลาง pongsatornsa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
อ.ดร.อรพินท การุณทรัพยเจริญ orapink@g.swu.ac.th ผูชวยสอน 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

ออนไลนผาน SWU moodle และ Zoom application 
ชั้น 6 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
12 กรกฎาคม 2565  
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิต 
1. อธิบายหลักการการรักษาดวยมือและการเคลื่อนไหวท่ีเปนเทคนิคเฉพาะ และเปนท่ียอมรับในระดับ

สากล (2.2) 
2. วิเคราะหปญหาและอธิบายแนวทางการแกไขท่ีตองใชหลักการการรักษาดวยมือและการเคลื่อนไหวท่ี

เปนเทคนิคเฉพาะ และเปนท่ียอมรับในระดับสากลไดอยางเหมาะสม (3.2) 
3. พัฒนาทักษะการรักษาดวยมือและการเคลื่อนไหวท่ีเปนเทคนิคเฉพาะ  และเปนท่ียอมรับในระดับ

สากลไดอยางเหมาะสม (3.2)  
4. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหทางคลินิก ประยุกตใชการรักษาดวยมือและติดตามความกาวหนา

เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติได (3.2,4.1,4.2,5.2,5.3)  
 5. แสดงออกถึงการตระหนักรูจริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย โดยใชพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย สิทธิผูปวย อยางมีเหตุผล (1.1)  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
ปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุงป 2562 และตามขอเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการพัฒนาทักษะการรักษาดวยมือ การเคลื่อนไหว เทคนิคเฉพาะ ความกาวหนาดานการวิจัย รวมท้ัง
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการรักษา ในประชากรวัยทํางานและวัยสูงอายุ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะคนท่ีตองการ)  ไมนอยกวา 1 ชม./
สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาดวยตนเอง

นอกช้ันเรียน 

12 ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ตามความตองการของ
นิสิตเฉพาะราย 

ปฏิบัติ 33  ชม./ภาคการศึกษา 
สัมมนา 30 ชม./ภาคการศึกษา 

- 
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4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ความ 
สัมพันธ

ระหวางบุคคล
และ                   
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

                  
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีพัฒนา 

1.  ตระหนักรูจริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย (ความรับผิดชอบหลัก) 

2. ไมประเมิน 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหผูอ่ืน ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมอยางจริงจัง (ความ

รับผิดชอบรอง) 
1.2  วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

2. สงเสริมการมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหวางการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี และงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร 
2. ประเมินจากพฤตกิรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติ 

 
2 ความรู 

2.1  ความรูท่ีพัฒนา 

1. ไมประเมิน 

2. มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง และกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ และใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม (ความรับผิดชอบหลัก) 

3. ไมประเมิน 
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2.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีการใชหัวขอปญหา 

กรณีศึกษา สถานการณจริง 
2. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย รวมกับการสัมมนา การอภิปราย การ

คนควา การวิเคราะห  
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. กิจกรรมท่ีมอบหมายในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
3. การประเมินตนเองของผูเรียน 

3 ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 

 นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดย
กําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากใน สาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการ

ปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ (ความรับผิดชอบหลัก) 

3. สามารถปรับปรุงหรือสรางแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ใหสอดคลองกับสถานการณ และบริบททางสุขภาพ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 
 

3.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 

2. สัมมนากรณีศึกษาโดยใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษโดย

บูรณาการความรูใน สาขากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางสรรคผลงานทาง

วิชาการ  
3. มอบหมายงานท่ีมุงใหนิสิตไดเรียนรู คนควา วิเคราะหงานวิจัยหรือโครงการวิจัยเพ่ือขยายองค

ความรู รวมถึงแนวทางปฏิบัติ หรือนําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ 
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 
3. การประเมินตนเองของผูเรียน            

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 

นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพ่ือใหสามารถทํางาน
รวมกันได  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเอง  โดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 4 

 



มคอ. 3 

1. แสดงความเห็นและมีความเปนผูนําท่ีดีทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบหลัก) 

2. สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค (ความรับผิดชอบหลัก) 

3. รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี 

ประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง) 
4.2  วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมท่ี
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีการมอบหมายงานรายกลุม เพ่ือใหเสนอ
แนวทางการวางแผน วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลักดันใหเกิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน อันจะไปสูการฝกท่ีจะสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 
 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

  1. ไมประเมิน 

2. ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการส่ือสารตอกลุมบุคคล
ตางๆ (ความรับผิดชอบหลัก) 

3. นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ (ความรับผิดชอบหลัก) 

4. ไมประเมิน 
5. มีทักษะและความสามารถในการใชและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ความรับผิดชอบรอง) 

 
5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยใหนิสิตไดใชทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการใชเครื่องมือวิจัยท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ  
5.3  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใช

ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัป
ดา

หที่
 

วัน/เดือน/ป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย  

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวขอ อาจารยผูสอนหลัก รูปแบบการสอน 

1  พ 17 สค 65 9.00-12.00   3       Current topic in Manual therapy: clinical prediction rule อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท   SWU moodle 

2 พ 24 สค 65 
13.30-
16.30     3     Current topic in Manual therapy: clinical prediction rule อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท  SWU moodle 

3 พ 31 สค 65 9.00-12.00 3         Lecture:  Frozen shoulder management  ผศ.ดร.นติยา SWU moodle 

  ส 3 กย 65 9.00-12.00   3       Practice: Frozen shoulder management  ผศ.ดร.นติยา SWU moodle 

4 พ 7 กย 65 9.00-12.00     3     Seminar I: Frozen shoulder management  ผศ.ดร.นติยา SWU moodle 

  ส 10 กย 65 9.00-12.00 3         Lecture: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นติยา 
 Online บน SWU 

moodle 

5 ส 10 กย 65 
13.00-
16.00   3       Practice: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นติยา 

 Online บน SWU 
moodle 

6 อา 18 กย 65 8.30-12.30     4     SeminarII: Frozen shoulder management  ผศ.ดร.นติยา Zoom 

6 อา 18 กย 65 
13.30-
16.30     3     Seminar I: Movement impairment of UE ผศ.ดร.นติยา SWU moodle 

7 พ 21 กย 65 9.00-10.00     0.5     Feedback ผศ.ดร.นติยา Zoom 

7 

ส 24 กย 65 

8.30-12.30     4     Seminar II : Movement impairment of UE ผศ.ดร.นติยา  SWU moodle 
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สัป
ดา

หที่
 

วัน/เดือน/ป เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย  

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวขอ อาจารยผูสอนหลัก รูปแบบการสอน 

8 พ 5 ตค 65 9.00 -12.00 3         Lecture: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชัชฎา  SWU moodle 

  

ส 8 ตค 65  

9.00 -12.00   3       Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชัชฎา  SWU moodle 

8 
13.00 - 
16.00   3       Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชัชฎา  SWU moodle 

9 พ 12 ตค 65 9.00 -12.00    3       Practice: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชัชฎา  SWU moodle 

9  ส 22 ตค 65 8.30-12.30      4     Seminar: Movement impairment of LE ผศ.ดร.ชัชฎา Zoom 

10 

พ 2 พย 65 

9.00-10.30 1.5         Lecture: Clinical application for McKenzie exercise  อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท 
 Online บน SWU 

moodle 

  
10.30-
12.00 1.5         Lecture: Lumbar instability management  อ.ดร.พงศธร 

 Online บน SWU 
moodle 

  

ส 5 พย 65 

9.00-12.00   3       Practice: Lumbar instability management  อ.ดร.พงศธร Zoom 

10 
13.00-
16.00   3       Practice:  Lumbar instability management  อ.ดร.พงศธร Zoom 

11 พ 9 พย 65 9.00-12.00   3       Practice:Clinical application for McKenzie exercise  อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท 
 Online บน SWU 

moodle 

11 ส 12 พย 65 9.00-12.00   3       Practice:Clinical application for McKenzie exercise  อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท 
 Online บน SWU 

moodle 

12 พ 16 พย 65 8.30-12.30     4     Seminar: Lumbar instability management  อ.ดร.พงศธร Zoom 

12 

ส 19 พย 65 

8.30-12.30     4     Seminar: Clinical application for McKenzie exercise  อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท 
 Online บน SWU 

moodle 

  
13.30-
14.00     0.5     Feedback อ.ดร.กสิมา/อ.ดร.อรพินท Zoom 

รวม
ชั่วโมง     12 33 30     รวม 75 ชั่วโมง      

 
คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตอยางสม่ําเสมอภายหลังการสอบในแตละครั้งและในการสัมมนาทุกครั้ง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ประเมิน 
สัดสวนของ
การประเมิน* 

1, 2 และ 
3 

คุณธรรมจริยธรรม 
1.1, 1.3 

- พฤติกรรมในช้ันเรยีน 

- พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัต ิ

- การตอบคําถามและการแสดงออกท่ีเก่ียวของกับ
จริยธรรมในการสัมมนาและการฝกปฏิบัต ิ 

ตลอดการ
จัดการเรียน

การสอน 
10% 

1, 2 และ 
3 

ความรู 
2.2 

- กิจกรรมในช้ันเรยีน 
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและสมัมนา 
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

 

21 กย 65 
24 กย 65 
26 ตค 65  
29 ตค 65  
23 พย 65 
26 พย 65 

35% 

1,2และ 3 
ทักษะทางปญญา 

3.2, 3.3 

- กิจกรรมในช้ันเรยีน 
- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 
- การตอบคําถามประกอบการนําเสนอและสมัมนา 
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

21 กย 65 
24 กย 65 
26 ตค 65  
29 ตค 65  
23 พย 65 
26 พย 65 

35% 

2 และ3 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 

- พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการสัมมนา 
- การมีสวนรวมถาม-ตอบในช้ันเรียน 

ตลอดการ
จัดการเรียน

การสอน 
10% 

3 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2, 5.3, 5.5 

- ประเมินจากการนําเสนอและสัมมนา 

24 สค 65 
7 กย 65 
18 กย 65 
24 กย 65 
16 พย 65 
19 พย 65 

10% 

 
 
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑการพิจารณาตัดเกรด   

• การประเมินผล 
กิจกรรมท่ี 1 งานท่ีไดรับมอบหมาย        

Frozen shoulder management       14% 
 Clinical application for McKenzie exercise     10% 
 Lumbar instability management      10% 
 Movement impairment (UE)      15% 
 Movement impairment (LE)      15% 
   รวม       64%  
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กิจกรรมท่ี 2 สัมมนา 
 ประเมินจากหัวขอตอไปน้ี  
 Frozen shoulder management หรือ Clinical application for McKenzie exercise หรือ Lumbar instability 
management         18% 
 Movement impairment (UE) หรือ Movement impairment (LE)  18%    
   รวม       36%  

    รวมท้ังหมด     100% 
 
เกณฑผานการประเมิน 

• เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 
ระดับคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ ดงัน้ี 

ระดับคะแนน 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 
1. Vicenzino B, et al. (2011). Mobilization with movement; The art and the science. Elsevier Churchil 

Livingstone.  
2. Lawry GV. (2012). Systematic musculoskeletal examination. Mc Graw Hill.  
3. Goodman CC and Kelly Snyder TE. (2013). Differential diagnosis for physical therapists 5th. Elsevier 

Churchil Livingstone. 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การสื่อสารและสงขอเสนอแนะของนิสิตผานแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสัมมนา การปฏิบัติการ ท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชาและ 
มคอ.5 ปท่ีผานมา 

การดําเนินการปรับปรุง ความตองการสนับสนนุจาก
สาขาวิชา 

ควรปรับปริมาณช้ินงานในรายวิชาให
เหมาะสมมากข้ึน 

- 

ปรับรูปแบบการประเมินใหมี
จํานวนช้ินงานลดลง แตยัง

สามารถประเมินตามวัตถุประสงค
ตางๆไดครบถวน 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงครายวิชา การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถทําใหเกิดการ

เรียนรูตามท่ีกําหนดไวและวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอ การมีสวนรวม อภิปรายและพฤติกรรมใน

ชั้นเรียน 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากอาจารยผูสอนและจากนิสิตประเมินตนเอง 
- ตัดเกรดในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระ

ใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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