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รายละเอียดของรายวิชา กบ 221การจัดท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ221การจัดทา่และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

PX221Positioning, Transfer and Ambulation 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (0-3-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวชิาบงัคบั - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วนัวสิาข ์พานิชาภรณ์ wanvisap@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา(หลกั) 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwan@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา (รอง) 

อ.ดร.กนกวรรณ วชิยัวงศ ์ kanokwan@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

อ.ดร.ทิพวลัย ์โอภาสกรุณา tippawano@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ณฐักาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

อ.ดร.นิธินนัท ์ชยัคีรี nithinun@swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 122, 220 และ 234 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

มิถุนายน 2558 

 

 
 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือเรียนรู้และฝึกการจัดท่าทาง การฝึกผู้ป่วยเคล่ือนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้ เข็น และการใช้

อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วย รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการเหล่าน้ีให้เหมาะสมกบัผู้ป่วยในภาวะต่างๆ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายหลกัการของการจดัท่าและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ขอ้หา้มขอ้ควรระวงั และการ

ดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัพยาธิสภาพ (2.2, 2.4)  

2. สามารถอธิบาย และเลือกวธีิสอนการจดัท่าและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ไดเ้หมาะสมกบัพยาธิ

สภาพของผูป่้วยแต่ละราย (2.2, 2.4, 3.3) 

3. สามารถวเิคราะห์ปัญหาผูป่้วยท่ีควรไดรั้บรักษาดว้ยการจดัท่าทาง การเคล่ือนยา้ยตนเอง และ

การใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดิน รวมถึงแสดงวธีิการรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม บนพื้นฐานของตนเองและ

กลุ่ม (3.3, 4.2) 

4. สามารถปฏิบติัการสอน สาธิต ในการจดัท่าและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

และเหมาะสมกบัสภาพของผูป่้วยแต่ละรายได ้(3.3, 4.2) 

5. สามารถคน้ควา้หาขอ้มูลผูป่้วยกรณีศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้

เหมาะสมกบัสภาพของผูป่้วยแต่ละรายได ้(5.2) 

6. สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีระเบียบวนิยั ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง

ในช่วงการฝึกปฏิบติัการ (1.5) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและฝึกการจัดท่าทางผู้ป่วย การฝึกผู้ป่วยเคล่ือนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้ เขน็ และฝึก

ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการเหล่าน้ีให้เหมาะสมในภาวะต่างๆ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

0 ชม./ภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

43 ชม./3 ชม./

ภาคการศึกษา 

0.5 ชม./ภาค

การศึกษา 
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4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ) ไม่น้อย

กว่า 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิง

ตวัเลข

การ

สื่อสาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ 

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 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้

สามารถปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนโดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูรดังน้ี 
1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา และระหว่างการ

ปฏบัิติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนในกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติ 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณา

การความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 

3. ไม่ประเมิน 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 4 

 



มคอ. 3 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ อ้างองิความรู้เชิงประจักษ์ใน

การรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาการจัดท่าและการเคล่ือนไหวในภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ 

ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาสามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการฝึกปฏิบัติ 

ร่วมกบัการสัมมนา การอภิปรายการค้นคว้า การวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ัน

เรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

จากการสมัมนา การอภิปราย และการฝึกปฏบัิติ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่ อ ให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี คุณ ภาพในการให้บ ริการทาง

กายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทาํการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตได้นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเป ล่ียน                

ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
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3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่

ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน  

3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมิน

จากการสมัมนาในรายวิชา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ

กลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. แทรกสอดเน้ือหาการเรียนรู้ที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ  ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสมัมนากลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและกล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3.  สอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมโดยอาจารย์  

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1.   ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สารสนเทศที่เกีย่วขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

6.1 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website หนังสือ และอภิปรายผลร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

2. มอบหมายงานให้นิสติทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอการสมัมนา โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและเลือกใช้ข้อมูล 

อ้างองิได้ถูกต้อง 

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษาในวิชาการจัดทา่

และการเคล่ือนไหว โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

6. ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1.มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบําบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้ งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 
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3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 

5. ไม่ประเมิน 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

2. จัดการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ใน

การดูแลสขุภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์สัมมนากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติการ 

5. จัดการสัมมนาและฝึกปฏบัิติการให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏบัิติงานของตนเอง ฝึกการมีมนุษย

สมัพันธท์ี่ดี และสามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฎิบัติการการจัดท่าและการเคล่ือนไหว 

และการมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติการ การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผล

ทางคลินิกและการอ้างองิ 

3. ประเมินจากสัมมนากรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลที่มีการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ประเมินจากการนาํเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏบัิติงาน 

มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 1/ 2558 (กลุ่ม 1) 

ประมวลการสอน  วิชา  กบ 221  ช่ือวิชา การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 1(0 - 3 -0)  

สปั
ด

าห
ท์ี่ 

วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 

ผู้สอน 

ห้องเรียน สื่อการสอน 
อาจารย์ 

1 พฤ 20 สค. 58 8.30-9.30 
 

1   
 

  
Introduction to positioning and 

ambulation 
วันวิสาข ์   122   

  
 

9.30-10.00   0.5   

 

  
Principle & application for 

positioning 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 213, 216 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา กบ 

221 

    10.00-11.30   1.5   
 

  
Lab: positioning and transfer 

technique I 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 213, 216 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

2 พฤ 27 สค. 58 8.30-11.30   3   
 

  
Lab: positioning and transfer 

technique  II 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 213, 216 

3.    เตยีงไม้สงู เตยีงไม้

เตี้ย  

3 พฤ 3 กย. 58 8.30-9.30   1   

 

  
Lab: positioning and transfer 

technique III 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 213, 216 

4.    เบาะรองนอน

หมอนรองศีรษะ หมอน

รองขา หมอนใบเลก็ 

    9.30-10.00 
 

0.5   

 

  
Principle and application for 

ambulation by wheelchair  
ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา กบ 

221 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 9 
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    10.00-11.30   1.5   
 

  
Lab: ambulation by 

wheelchair I  
ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

4 พฤ 10 กย. 58 8.30-11.30   3   
 

  
Lab: ambulation by 

wheelchair II 
ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122 

3.    เตยีงไม้สงู เตยีงไม้

เตี้ย เบาะรองนอน 

5 พฤ 17 กย. 58 8.30-9.30   1   
 

  
Lab: ambulation by 

wheelchair III 
ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122 

4.    Wheelchair, 

stretcher, sliding board  

  
 

9.30-11.00     1.5 

 

  
Seminar: application in 

specific condition I 
ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122 

5.    ชุดบนัไดไม้ และ 

ทางลาดเก้าอี้มพีนักพิง 

เก้าอี้ เตี้ย 

  11.00-11.30    0.5  SDL: ทบทวนบทเรียน     

6 พฤ 24 กย. 58 8.30-11.30   3   

 

 

Lab: ambulation by 

wheelchair (ประเมินการ

ปฏิบติั)  

ณฐักาญจน ์ วันวิสาข ์ 122   

7 พฤ 1 ตค. 58 8.30-11.30   3   

 

 

Lab: Positioning and transfer 

technique (ประเมินการ

ปฏิบติั) 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 122   

8 พฤ 8 ตค. 58 8.30-9.00 
 

0.5   

 

  

Principle and application for 

bed activities and transfer 

technique 

ทพิวัลย์ นิธนิันท ์ 213, 216 
1.   เอกสารประกอบการ

สอนวิชา กบ 221 

    9.00-11.30   2.5   
 

  
 Lab: Bed activities (side to 

side, move up-downward) 
ทพิวัลย์ นิธนิันท ์ 213, 216 

2.   คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

9 พฤ 15 ตค. 58 8.30-11.30   3   
 

  
 Lab: Bed activities 

(sidelying,prone, sitting) 
ทพิวัลย์ นิธนิันท ์ 213, 216 

3.   เตยีงไม้สงู เตยีงไม้

เตี้ย เบาะรองนอน 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 10 
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10 พฤ 22 ตค. 58 8.30-11.30   3   

 

   Lab: Transfer technique ทพิวัลย์ นิธนิันท ์ 213, 216 

หมอนรองศีรษะ หมอน

รองขา หมอนใบเลก็ 

ผ้าขนหนูเลก็-ใหญ่ ผ้า

คลุมตวัผู้ป่วย  

11 พฤ 29 ตค. 58 8.30-11.30   3   
 

 

Lab: Bed activity and 

transfer (ประเมินการปฏิบติั) 
ทพิวัลย์ นิธนิันท ์ 213, 216 4.   เขม็ขดั 

12 พฤ 5 พย. 58 8.30-9.00 
 

0.5   

 

  
Principle and application for 

ambulation with gait devices 
วันวิสาข ์   122 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา กบ 

221 

  
 

9.00-11.30   2.5   
 

  
lab: ambulation with gait 

devices (gait pattern) 
วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

13 พฤ 12 พย. 58 8.30-11.30   3   

 

  
lab: ambulation with gait 

devices (sitting-standing) 
วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

3.    Crutches, one 

point cane, three point 

cane, walker, parallel 

bar 

14 พฤ 19 พย. 58 8.30-11.30   3   
 

  
lab: ambulation with gait 

devices (others) 
วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

  

15 พฤ 26 พย. 58 8.30-11.30   3   
 

 

Lab: Ambulation with gait 

devices (ประเมินการปฏิบติั) 
วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

16 พฤ 3 ธค. 58 8.30-10.00     1.5 
 

  
Seminar: application in 

specific condition II 
วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122   

    10.00-11.30         1.5 Lab Examination วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122   

      0 43 3  1.5 47.5         
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ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 1/ 2558 (กลุ่ม 2) 

ประมวลการสอน  วิชา  กบ 221  ช่ือวิชา การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 1(0 - 3 -0)  

สปั
ด

าห
ท์ี่ 

วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ 

ผู้สอน 

ห้
อง

 

สื่อการสอน อาจารย์

พิเศษ 
อาจารย์ 

1 พฤ 20 สค. 58 8.30-9.30 
 

1       
Introduction to positioning & 

ambulation 
- วันวิสาข ์   122 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา 

กบ 221 

  
 

9.30-10.00   0.5       
Principle & application for 

ambulation by wheelchair  
- 

ณฐั

กาญจน ์
วันวิสาข ์ 122 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

    10.00-11.30   1.5       
Lab: ambulation by 

wheelchair I  
- 

ณฐั

กาญจน ์
วันวิสาข ์ 122 

3.    เตยีงไม้สงู เตยีง

ไม้เตี้ย เบาะรองนอน 

2 พฤ 27 สค. 58 8.30-11.30   3       
Lab: ambulation by 

wheelchair II 
- 

ณฐั

กาญจน ์
วันวิสาข ์ 122 

4.    Wheelchair, 

stretcher, sliding board  

3 พฤ 3 กย. 58 8.30-9.30   1       
Lab: ambulation by 

wheelchair III 
- 

ณฐั

กาญจน ์
วันวิสาข ์ 122 

5.    ชุดบนัไดไม้ และ 

ทางลาดเก้าอี้มพีนักพิง 

เก้าอี้ เตี้ย 

    9.30-10.00 
 

0.5       
Principle & application for 

positioning 
 - 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 

213, 

216 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา 

กบ 221 

    10.00-11.30   1.5       
Lab: positioning and transfer 

technique I 
 - 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 

213, 

216 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

4 พฤ 10 กย. 58 8.30-11.30   3       
Lab: positioning  and transfer 

techniqueII 
- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์

213, 

216 

3.    เตยีงไม้สงู เตยีง

ไม้เตี้ย  

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 12 
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5 พฤ 17 กย. 58 8.30-9.30   1       
Lab: positioning and transfer 

technique III 
- 

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 

213, 

216 

4.    เบาะรองนอน

หมอนรองศีรษะ หมอน

รองขา หมอนใบเลก็ 

  
 

9.30-11.00     1.5     
Seminar: application in 

specific condition I 
  

กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 

213, 

216 
  

  11.00-11.30    0.5  SDL:ทบทวนบทเรียน      

6 พฤ 24 กย. 58 8.30-11.30   3       

Lab: Positioning and 

transfer technique (ประเมิน

การปฏิบติั) 

- 
กนกวรรณ 

วิชัยวงศ ์
ทพิวัลย์ 122   

7 พฤ 1 ตค. 58 8.30-11.30   3       

Lab: ambulation by 

wheelchair (ประเมินการ

ปฏิบติั) 

- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122   

8 พฤ 8 ตค. 58 8.30-9.00 
 

0.5       
Principle and application for 

ambulation with gait devices 
- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

1.    เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา 

กบ 221 

    9.00-11.30   2.5       
lab: ambulation with gait 

devices (gait pattern) 
- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

2.    คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

9 พฤ 15 ตค. 58 8.30-11.30   3       
lab: ambulation with gait 

devices (sitting-standing) 
- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

3.    Crutches, one 

point cane, three point 

cane, walker, parallel 

bar 

10 พฤ 22 ตค. 58 8.30-11.30   3       
lab: ambulation with gait 

devices (others) 
- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122   

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 13 
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11 พฤ 29 ตค. 58 8.30-11.30   3     
 

Lab: Ambulation with gait 

devices (ประเมินการปฏิบติั) 
- วันวิสาข ์ ณฐักาญจน ์ 122 

12 พฤ 5 พย. 58 8.30-9.00 
 

0.5       

Principle and application for 

bed activities and transfer 

technique 

- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์
213, 

216 

1.   เอกสาร

ประกอบการสอนวิชา 

กบ 221 

  
 

9.00-11.30   2.5       
 Lab: Bed activities and 

transfer techniques 
- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์

213, 

216 

2.   คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

13 พฤ 12 พย. 58 8.30-11.30   3       
 Lab: Bed activities and 

transfer techniques 
- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์

213, 

216 

3.   เตยีงไม้สงู เตยีงไม้

เตี้ย เบาะรองนอน 

14 พฤ 19 พย. 58 8.30-11.30   3       
 Lab:  Bed activities and 

transfer technique 
- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์

213, 

216 

หมอนรองศีรษะ หมอน

รองขา หมอนใบเลก็ 

ผ้าขนหนูเลก็-ใหญ่ ผ้า

คลุมตวัผู้ป่วย  

15 พฤ 26 พย. 58 8.30-11.30   3     
 

Lab: Bed activity and 

transfer techniques (ประเมิน

การปฏิบติั) 

- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์
213, 

216 
4.   เขม็ขดั 

16 พฤ 3 ธค. 58 8.30-10.00     1.5     
Seminar: application in 

specific condition II 
- ทพิวัลย์ นิธนิันท ์

213, 

216 
  

    10.00-11.30         1.5 Lab examination           

      0 43 3 0 1.5 47.5           

หมายเหตุ สดัส่วนอาจารยต่์อนสิิตในชัว่โมงปฏิบติัการ 1:14 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 14 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการประเมิน 

1 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.5, 2.2, 2.4, 3.3 

(1.4, 1.8, 2.1, 3.4, 

6.1, 6.3, 6.4) 

- ความมีระเบียบ

วินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการ

ปฏบัิติ 

- ตลอดภาค 

- การศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 6, 7, 

11, 15, 16 

10 % 

1 

 

ความรู้  

1.5, 2.2, 2.4, 3.3 

(1.4, 1.8, 2.1, 3.4, 

6.1, 6.3, 6.4) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติ 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- สปัดาห์ที่ 6, 7, 

11, 15, 16 

35 % 

1, 2 

 

ทกัษะทางปัญญา 

1.5, 2.2, 2.4, 

3.3, 4.2, 5.2 

(1.4, 1.8, 2.1, 2.6, 

3.1, 3.4, 5.3, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติ 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในการแสดง

ความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 6, 7, 

11, 15, 16 

- สปัดาห์ที่ 5, 16 

 

35 % 

2 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

3.3, 4.2, 5.2 

(2.6, 3.1, 5.3, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) 

- สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการมี

สปัดาห์ที่ 5, 16 10 % 

กบ 221 การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          หนา้ 15 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการประเมิน 

ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

2 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.3, 4.2, 5.2 

(2.6, 3.1, 5.3, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) 

- สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินการมี

ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

สมัมนากรณีศึกษา 

สปัดาห์ที่ 5, 16 10 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 
1. การประเมินผลภาคปฏิบติั จากการประเมินผลระหวา่งเรียนและการสอบปฏิบติั 80% 

1.1 Positioning 20 คะแนน      20% 

1.2 Bed activity and transfer technique 20 คะแนน   20% 

1.3 Wheelchair activity and  ambulation 20 คะแนน   20% 

1.4 Ambulation with gait and assistive devices 20 คะแนน  20% 

2. สัมมนา 2 คร้ัง คร้ังละ 10 คะแนน     20% 

รวม          100% 

 

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60 นิสิตมี

โอกาสสอบซ่อมได ้1 คร้ังโดยอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อบ โดยคะแนนรวมของนิสิตตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถือวา่

สอบผา่น 
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หมายเหตุ เกณฑ์การให้ระดับข้ัน ตดัสินดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัขั้นระดบัคะแนน 

80.0-100                                     A                                4 

75.0-79.9                                     B+      3.5 

 70.0-74.9                                     B                              3 

65.0-69.9                                     C+       2.5 

60.0-64.9                                     C                                2 

 55.0-59.9                                     D+                            1.5 

50.0-54.9                                     D                               1 

< 50                                        E                               0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Pierson FM. and Fairchild SL. Principles and techniques of patient care. 3rd ed. Philadelphia: 

Saunders, 2002. 

2. Mayall. J.K., Desharnais, G. (1990) Positioning in a wheelchair. New Jersey: Slack.  

3. Sinaki, M. (1993) Basic clinical rehabilitation medicine. 2nd ed. St.Louis: Mosby.  

4. Smith SF, Duell DJ, Martin BC. Clinical nersing skills basic to advanced skills. 5th ed. New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc; 2000. 

5. Sisto SA, Druin E, Sliwinski MM. Spinal cord injuries management and rehabilitation. 1st ed. 

Missouri: Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc, 2009. 

6. Kozier B, Erb G, Blais K, Johnson JY, Temple JS. Techniques in clinical nursing. 4th ed. 

Redwood: Addison-wesley nursing, 1993. 

7. O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical rehabilitation assessment and treatment. 3rd ed. 

Philadelphia: F.A. Davis Company, 1994. 

2.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 ไม่มี 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 ไม่มี 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
- สงัเกตปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

แหล่งเพ่ิมเติมข้อมูลการเรียนใน

รายวิชา 

แนะนาํแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

การศึกษาในรายวิชา ต้ังแต่คร้ังแรก

ที่รายวิชาเปิดสอน 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- จัดทาํแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนาํเสนอต่ออาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือ

พิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมินก่อน

นาํมาใช้สอบจริง 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

- ทาํการทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยการให้นิสติแสดงวิธกีารแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา ภายหลังสิ้นสุด

การเรียนการสอน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและนาํข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
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