
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชากบ 251 วิชาหลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 251  วิชา หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

PX 251   Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th 

 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

 

 

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th 

 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

 ผศ.ดร. สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 

 

prapawad@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์ suwatj@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1.1 เลือกวิธกีารตรวจ และปฏบัิติการตรวจประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ถูกต้อง และเหมาะสม          

(2.2, 2.3, 3.1, 3.3) 

1.2 แปลผลและวิเคราะห์ผลจากการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ถูกต้อง  

(2.2, 2.3, 3.1, 3.3)  

1.3 แปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิติการ ฟิล์มเอก็ซเรย์ เอก็ซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจพิเศษทางหัวใจและปอด

ได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3) 

1.4 ซักประวัติและตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัดแก่ผู้ป่วยจาํลอง และผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาระบบหัวใจ

และปอดได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3) 

1.5 ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาเบ้ืองต้นทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาทางระบบ

หัวใจและปอดได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3) 

 

ในปีการศึกษา 2560 มีการบูรณาการร่วมกบังานวิจัย (วิจัยการเรียนการสอน) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผล รวมทั้งศึกษาผลของการ

ตรวจทางห้องปฏบัิติการพิเศษ และฝึกการตรวจประเมิน สรุป และวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบ

หัวใจ และปอด ได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ 33 ชม./ 

สมัมนา 12 ชม. 
2 ชม. 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

     อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

โดยนิสิตสามารถเข้าปรึกษากบัอาจารย์ได้ตลอดภาคการศึกษา 
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๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้  ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏบิตัิ

ทางวิชาชีพ 

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 

                         

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม และจริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และดาํเนินชีวิต

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ และ

สามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม(ความรับผิดชอบรอง) 

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังานในวิชาชีพ

กายภาพบาํบดั (ความรบัผดิชอบหลกั) 

5. ไม่ประเมิน 

 

1.2  กลยุทธก์ารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี ปฏบัิติการพ้ืนฐาน

วิชาชีพ และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริม และจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ และการ

ปฏบัิติงานในวิชาชีพ 
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1.3 วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน และกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทาํโครงงานวิจัยกายภาพบาํบัดโดยคาํนึงถึงหลักคุณธรรม และ

จริยธรรมในการวิจัย 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

2 ดา้นความรู ้

2.1  ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ 

นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ 

กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่

นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 
1. ไม่ประเมิน 

2. อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (ความรบัผดิชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  กลยุทธก์ารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ อย่างเป็นระบบตาม

ลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบัิติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ร่วมกบั

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา 

กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสมัมนา หรือการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึกและ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏบัิติของแต่ละรายวิชา 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ และพัฒนา

ความรู้เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การสมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน โครงการตามที่กาํหนดในรายวิชา 

4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏบัิติ 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 
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3.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสูค่วามเป็นนักวิชาชีพ 

ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และ

เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 
1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน (ความรบัผดิชอบหลกั) 

2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํงานวิจัยหรือ สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิด

ผลลพัธที์่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3.2  กลยุทธก์ารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ เกี่ ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัด และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัย และมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

5. กาํหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดย

บูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบาํบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน และใน

โครงงานวิจัย 

3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินจากการ

สมัมนาทางคลินิก 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

ทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร (ความ

รับผิดชอบรอง)  
4.2  กลยุทธก์ารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี และการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทางวิชาการ 

และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสงัคม 

4.3  วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน

หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่

เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)  

มคอ.3 กบ 251 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด ปีการศึกษา 2560 
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5.2 กลยุทธก์ารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุป และนาํ

ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ และวิชาชีพมาเสนอแนะเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหา 

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้ทกัษะการสื่อสาร 

และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 วิธกีารวัดและประเมินผล 
1.  ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา และเลือกใช้ข้อมูล เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะ

การสื่อสาร และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  การประเมินตนเองของผู้เรียน  

6 ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการ

ประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการกบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมี

ประสทิธภิาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 
1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั บาํบัด 

รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน (ความรับผิดชอบรอง) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

(ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสิทธผู้ิป่วย (ความรับผิดชอบรอง)  

6.2   กลยุทธก์ารสอน 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ มี

ความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

2. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่

ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

3. ฝึกการเขียนรายงาน และการนาํเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสุขภาพ

ของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก และการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

6. กระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติงาน และการทาํงานวิจัยทางคลินิก 

7. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทีม

ร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ  

6.3  วิธกีารวัดและประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการสขุภาพ 

2. ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. ประเมินจากรายงาน และการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. ประเมินจากการนาํเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

6. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

ค
รั้ง

ที่ 
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ป
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SD
L หวัขอ้ 

อาจารยผู์ส้อน  
สถานท่ี/ 

หอ้งเรียน 

อาจารย ์

ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน  

1 พฤ 11 มค 61 8.30-9.30 1           1. vital signs  
กนกวรรณ 

(ท) 
        419 

   9.30-10.30 1           2. Heart sound & Breath sound  จินตนา         419 

   10.30-11.30 1           3. Pulmonary function test  จินตนา        419 

   11.30-12.30 1           
4. Interpreting medical investigation 

(biochemistry)  
สกุลัยา     

 
  419 

2 พฤ 18 มค 61 8.30-12.30   4         Lab: Vital sign measurement 
กนกวรรณ 

(ท) 
ประภาวด ี สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 220 

3 พฤ 25 มค 61 8.30-9.30   1         Lab: Heart sound (ประเมนิในชั้นเรียน) สวุัฒน ์ ประภาวด ี
กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา จินตนา 220 

    9.30-10.30   1         Lab: Breath sound (ประเมนิในชั้นเรียน) จินตนา ประภาวด ี
กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ 220 

    10.30-12.30   2         
Lab: Pulmonary function test (ประเมนิในชั้น

เรียน) 
จินตนา ประภาวด ี

กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ 220 

4 พฤ 1 กพ 61 8.30-9.30 1           
5. Interpreting medical investigation 

(hematology)  

กนกวรรณ 

(ท) 
        419 
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ผูส้อน

หลกั 

ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน  

    
9.30-10.30 1           

6. Interpreting medical investigation (Arterial 

blood gas) 
ประภาวด ี

 
      419 

    10.30-12.30 2           
7. X-ray and CT  in cardiopulmonary 

condition  
จินตนา   

 
    419 

5 พฤ 8 กพ 61 8.30-9.30 1           8. EKG & Echocardiogram สวุัฒน ์         419 

   
9.30-10.30   1         

Lab: Interpreting medical investigation 

(biochemistry) (ประเมนิในชั้นเรียน) 
สกุลัยา ประภาวด ี

กนกวรรณ

(ท) 
สวุัฒน ์ จินตนา 220 

    10.30-11.30   1         
Lab: Interpreting medical investigation 

(hematology) (ประเมนิในชั้นเรียน) 

กนกวรรณ 

(ท) 
สวุัฒน ์ ประภาวด ี สกุลัยา จินตนา 220 

    11.30-12.30   1         
Lab: Interpreting medical investigation 

(Arterial blood gas) (ประเมนิในชั้นเรียน) 
ประภาวด ี สวุัฒน ์

กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา จินตนา 220 

6 พฤ 15 กพ 61 8.30-10.30   2         
Lab: X-ray and CT in cardiopulmonary 

patients (ประเมนิในชั้นเรียน) 
จินตนา สวุัฒน ์ ประภาวด ี

กนกวรรณ 

(ท) 
สกุลัยา 220 

    10.30-12.30   2         
Lab: EKG & Echocardiogram (ประเมนิในชั้น

เรียน) 
สวุัฒน ์ ประภาวด ี

กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา จินตนา 220 

7 พฤ 22 กพ 61 8.30-9.30       1     สอบบรรยายครั้งท่ี 1  (หวัขอ้ 1-7)  จินตนา 
กนกวรรณ

(ท) 
      419 

    9.30-12.30 3           9. Cardiopulmonary assessment ประภาวด ี         419 

  พฤ 1 มคี 61               หยุด วันมาฆบูชา             

8 พฤ 8 มคี 61 8.30-10.30 2           
10. Problems solving in cardiopulmonary 

patients  
ประภาวด ี         419 
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หลกั 

ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน  

  
 

10.30-12.30         2   Lab exam ครั้งท่ี 1 (vital signs) 
กนกวรรณ 

(ท) 
ประภาวดี สุกลัยา สุวฒัน ์ จินตนา 220 

  
ขอเวลาเพิม่ 

ก่อน 19 เมย 
13.30-17.30   4         Cardiopulmonary resuscitation (CPR)  ประภาวดี 

กนกวรรณ 

(ท) 
สุกลัยา สุวฒัน ์ จินตนา 248 

9 พฤ 15 มคี 61 8.30-12.30 
 

4         Lab: Cardiopulmonary assessment  ประภาวด ี
กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 220 

10 พฤ 22 มคี 61 8.30-9.30 1           11. initial data from note  
กนกวรรณ 

(ท) 
        419 

    9.30-12.30   3         
Lab: Initial data from note (ประเมนิในชั้น

เรียน) 

กนกวรรณ 

(ท) 
ประภาวด ี สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 220 

11 พฤ 29 มคี 61 8.30-12.30   4         
Lab: Problems solving in cardiopulmonary 

patients (ประเมนิในชั้นเรียน) 
ประภาวด ี

กนกวรรณ 

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 220 

12 พฤ 5 เมย 61 8.30-9.30       1     สอบบรรยายครั้งท่ี 2  (หวัขอ้ 8-11) จินตนา 
กนกวรรณ 

(ท) 
      419 

  
  

9.30-12.30 
  

3 
        

Lab: Cardiopulmonary assessment  ประภาวด ี
กนกวรรณ

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 220 

13 พฤ 12 เมย 61 8.30-12.30         4   
Lab exam ครั้งท่ี 2 (Cardiopulmonary 

assessment) 
ประภาวดี 

กนกวรรณ 

(ท) 
สุกลัยา สุวฒัน ์ จินตนา 220 

14 พฤ 19 เมย 61 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment เลขที่ 21-45 

(1:5) กลุ่มที่ 1 
ประภาวด ี

กนกวรรณ 

(ท) 
สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา 

ศูนย์

การแพทย์ 
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ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน  

    8.30-12.30   
  

      4 
SDL: ทบทวน  cardiopulmonary assessment 

เลขที่ 1-20, 46-66 
          419 

15 พฤ 26 พค 61 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment เลขที่ 46-66 

(1:4-5) กลุ่มที่ 2 
สกุลัยา 

กนกวรรณ 

(ท) 
สวุัฒน ์ จินตนา   

ศูนย์

การแพทย์ 

    8.30-11.30   
  

3       
case present  เลขที่ 21-45 (เลขที่ 1-20 ร่วม

ฟัง case present) 
ประภาวด ี

   
    419 

    11.30-12.30   
 

      1 
SDL: ทบทวน  cardiopulmonary assessment 

เลขที่ 1-45 
    

  
      

16 พฤ 3 พค 61 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment เลขที่ 1-20 

(1:5) กลุ่มที่ 3 
ประภาวด ี สกุลัยา สวุัฒน ์ จินตนา   

ศูนย์

การแพทย์ 

   
8.30-11.30   

  
3       

case present  เลขที่ 46-66 (เลขที่ 21-45 ร่วม

ฟัง case present) 

กนกวรรณ 

(ท) 
        419 

   
11.30-12.30 

          
1 

SDL: ทบทวน  cardiopulmonary assessment 

เลขที่ 21-66   
        419 

17 พ 9 พค 61 16.30-17.30   
  

1       
case present  เลขที่ 1-10 (เลขที่ 11-66 ร่วม

ฟัง case present) 
สวุัฒน ์         419 

  พฤ 10 พค 61               หยุดวันพืชมงคล             

18 ศ 11 พค 61 16.30-17.30   
 

1       
case present  เลขที่ 11-20 (เลขที่ 1-10, 21-

66 ร่วมฟัง case present) 
จินตนา         419 

19 พฤ 17 พค 60 8.30-9.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
สวุัฒน ์ จินตนา       419 
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ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน  

    9.30-10.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
จินตนา สวุัฒน ์

 
    419 

    10.30-11.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 

กนกวรรณ 

(ท) 
ประภาวด ี

    
  419 

    11.30-12.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
ประภาวด ี

กนกวรรณ 

(ท)      
419 

    รวม 
1

5 

3

3 

1

2 
2 6   60             

หมายเหตุ คณาจารย์ให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ทุกคร้ังหลังเรียนทั้งหัวข้อฝึกปฏบัิติและสัมมนา  
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1.1), (1.2), (1.3), 1.4 
การเข้าช้ันเรียนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

 

0 % 

2 

 

ด้านความรู้ 

2.2, 2.3 

 

 

- ประเมินภาคทฤษฎี 

 

 

- ประเมินภาคปฏบัิติ (ประเมินในช้ันเรียน) 

- สปัดาห์ที่   

7, 12 

 

3, 5, 6, 10, 11 

50 % 

 

 

10% 

3 

 

ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1, (3.2), 3.3, (3.4) 

- ประเมินภาคปฏบัิต ิ 

 

 

-ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษาและรายงาน

กรณีศึกษา 

 

- ประเมินภาคปฏบัิติในคลินิค/รายงาน

รายบุคคล 

- สปัดาห์ที่  

8, 13 

 

14-18 

 

 

 

14-16 

20 % 

 

 

3% 

 

 

 

10% 

4 

 

ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(4.2), (4.4) 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษาและรายงาน

กรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

14-18 

 

2% 

5 

 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.2), (5.3) 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ันจากการสมัมนา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ จากการสมัมนา 

- สปัดาห์ที่  

19 

 

5% 

6 ด้านการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

- 

- - - 

 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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มคอ. 3 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

1. ภาคทฤษฎี   50% 

     1.1 การสอบภาคภาคทฤษฎี    

           คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-7 25%   

           คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 8-11 25%   

2. ภาคปฏิบติั   45% 

     2.1 การสอบภาคปฏบัิติ    

(1)  การประเมินสญัญาณชีพ (vital signs) 5%   

(2)  การตรวจร่างกายทางระบบหัวใจและปอด                        

(Cardiopulmonary assessment) 

15%   

(3) การซักประวัติและการตรวจร่างกายในคลินิกกบัผู้ป่วยจริง 10%   

     2.2 การประเมินในช้ันเรียนภาคปฏบัิติ  10%  

(1)  Heart sound & Breath sound        1%   

(2) Pulmonary function test 1%   

(3) Interpreting medical investigation (hematology) 1%   

(4) Interpreting medical investigation (arterial blood gas) 1%   

(5) Interpreting medical investigation (biochemistry) 1%   

(6) X-ray and CT in cardiopulmonary conditions 1%   

(7) EKG and Echocardiogram 1%   

(8) Problems solving in cardiopulmonary patients 2%   

(9) Initial data from note 1%   

      2.3 การนาํเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง (case present)  5 %  

3. การสมัมนา   5% 

รวม   100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด: อิงเกณฑ ์C 

1. นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบ 

2. มีคะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีตอ้งไม่ตํา่กว่า 50 % จึงถอืว่าสอบผ่าน 

3. มีคะแนนสอบภาคปฏิบติัแต่ละหวัขอ้ตอ้งไม่ตํา่กว่า 60 % จึงถอืว่าสอบผ่านในหัวข้อที่มีการ

ประเมินในช้ันเรียน  

4. ถ้านิสติไม่เขา้เรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะไม่มีคะแนนในหัวข้อน้ัน 

5. ถ้าไม่ผ่าน นิสติจะต้องสอบแก้ตัวให้ผ่าน โดยนิสติเป็นผู้ติดต่อขอสอบซ่อมด้วยตนเองกบัอาจารย์

ผู้สอบ 

6. ***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน*** 
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มคอ. 3 

มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65-69.9 C+ 

55-64.9 C 

50-54.9 D+ 

45-49.9 D 

0-44.9 E 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Branson R . Clinical assessment in respiratory care. (3rded). St. Louise: Mosby. 1995. 

2. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. (3rded). Edinburge: 

Churchill Livingstone. 2002. 

3. Irwin S. Tecklin JS. Cardiopulmonary physical therapy. 4th ed. Philadelphia: Mosby, Inc, 2004.  

4. White GC. Equipment theory for respiratory care.  (2nded). Albany: Delmar Publishers. 1996. 

5. Goodman CC, Boissonnault WG, Fuller KS. Pathology: implications for the physical therapist. 

2nd ed. Philadelphia: Saunders company, 2003 

6. Paz JC, West MP. Acute care handbook for physical therapist. (2nded). Boston: Butterworth 

Heineman. 2002. 

7. Eubanks DV, Bone RC. Principles and applications of cardiorespiratory care equipment . St. 

Loiuse: Mosby. 1994. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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มคอ. 3 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้

พร้อมก่อนการสอนปฏบัิติ 

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อ 

ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

ก่อนการรียนในหัวข้อน้ันๆ 

ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- จัดทาํแผนการประเมินโดยระบุใน มคอ. 3 และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

พิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมินกอ่น

นาํมาใช้จริง 

- ให้นิสติและอาจารย์ทาํแบบประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติ ภายหลังสิ้นสดุการเรียนการสอน 

- ตัดเกรดรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและนาํข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
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