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รายละเอียดของรายวิชากบ 251 วิชาหลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 251 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
PX 251 Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักรายวิชา:
อาจารย์จินตนา ตันหยง
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรองรายวิชา:
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
อาจารย์ผ้ ูสอน:
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
1 อาจารย์จินตนา ตันหยง
2 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
3 ผศ.ดร. สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
4 อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
5 อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
6 อาจารย์ รุจิรวรรณ บุปผาพรหม

สังกัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
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8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 มิถุนายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
1.1 เลือกวิธกี ารตรวจ และปฏิบตั ิการตรวจประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ ถูกต้ อง และเหมาะสม
(2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
1.2 แปลผลและวิเคราะห์ผลจากการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้
ถูกต้ อง (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
1.3 แปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจพิเศษทางหัวใจ
และปอดได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
1.4 ซักประวัติและตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูป่วยจําลอง และผู้ป่วยจริงที่มปี ัญหาระบบ
หัวใจและปอดได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)
1.5 ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาเบื้องต้ นทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาทาง
ระบบหัวใจและปอดได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผล รวมทั้งศึกษาผล
ของการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการพิเศษ และฝึ กการตรวจประเมิน สรุป และวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบําบัดใน
ภาวะทางระบบหัวใจ และปอด ได้ เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

15 ชม.

ปฏิบัติการ 33 ชม./
สัมมนา 12 ชม.

7 ชม.
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3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์ โดยนิสติ สามารถเข้ าปรึกษากับอาจารย์ได้ ตลอดภาคการศึกษา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5 1

2

3

4 5

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

2

3

4

                        

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม และจริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง าน
และดํา เนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ
และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิ บตั ิ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และสามารถจัด การกับปั ญ หาจริ ย ธรรมในการปฏิ บตั ิ งานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
5. ไม่ประเมิน
1.2 กลยุทธ์การสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบตั กิ าร
พื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริม และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
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1.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
4. ประเมินจากพฤติกรรม และกระบวนการในการทําโครงงานวิจัยกายภาพบําบัดโดยคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน

2 ด้านความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิสิตกายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้
ในการดูแลสุขภาพที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 กลยุทธ์การสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ อย่างเป็ นระบบ
ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยใช้ รปู แบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ า การ
วิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการ
ใช้ หัวข้ อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสัมมนา หรือการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แหล่งฝึ กและ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ และ
พัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่กาํ หนดในรายวิชา
4. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้รวบยอดทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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3 ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็ น
นักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ มีความสามารถ
พื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการทํางานให้ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง
ในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 กลยุทธ์การสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบําบัด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัย และมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
5. กําหนดให้ ทุกรายวิชามุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่าง เป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม และผลงานจากการค้ นคว้ า ศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาโดยการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และ
ในโครงงานวิจัย
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินจาก
การสัมมนาทางคลินิก
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของ
วิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
4.2 กลยุทธ์การสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรื อบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีม และการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิชาการ และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่
จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมกิจกรรมโดยอาจารย์ ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจากผลงานรายบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึก ษา และทํา ความเข้ า ใจในประเด็น ปั ญ หา สามารถเลื อก และประยุ กต์ใ ช้ เทคนิ คทางสถิติ หรื อ
คณิ ต ศาสตร์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสมในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รปู แบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอน
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1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุป
และนําข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิชาการ และวิชาชีพมาเสนอแนะเป็ น
แนวทางในการแก้ ปัญหา
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการ
สื่อสาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา และเลือกใช้ ข้อมูล เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้
ใช้ ทกั ษะการสื่อสาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
6 ด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
ผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
บําบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูใช้ บริการตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ อย่าง
เหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่ วยบริการสุขภาพ มี
ความสามารถในการใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
3. ฝึ กการเขียนรายงาน และการนําเสนอที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
4. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัดในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
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5. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา เพื่อให้ แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก และการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
6. กระตุ้น และสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ู ป่ วย และเคารพในศั กดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติงาน และการทํางานวิจัยทางคลินิก
7. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางาน
เป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
6.3 วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. ประเมิ นจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฎิบัติ ทางคลินิ ก และการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน และในหน่วยบริการสุขภาพ
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่ าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก และการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ ว มกับ การใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก ที่มี ก ารอ้ า งอิง หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์
4. ประเมินจากการนําเสนอ และรายงานกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้ นิสติ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงาน มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
6. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

08.30-09.30

2

13 มค 63

20 มค 63

หัวข้ อ

Course orientation

อาจารย์
ผู้สอนหลัก

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

จินตนา

สถานที/่
ห้ องเรียน
419

กนกวรรณ
(ท)
ประภาวดี

09.30-10.30

1

1. vital signs

10.30-11.30

1

2. Interpreting medical investigation (Arterial blood gas)

11.30-12.30

1

3. Interpreting medical investigation (biochemistry)

สุ กลั ยา

419

13.30-14.30

1

4. Heart sound & Breath sound

จินตนา

419

08.30-10.30

2

10.30-12.30
3

อาจารย์ ผู้นําสอน

สอบปฏิบตั ิ

6 มค 63

สอบบรรยาย

1

สั มมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สั ปดาห์ ที่

ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
วิชา กบ 251 ชื่อวิชา หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 2 (1-3-2)

Lab: Vital signs measurement
Active learning: Vital signs measurement

กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)
จินตนา

08.30-09.30

1

09.30-10.30

1

5. Interpreting medical investigation (Complete blood count
and Microbiology)
6. Pulmonary function test

10.30-12.30

2

7. X-ray and CT in cardiopulmonary condition

จินตนา

Lab: Heart sound (ประเมินในชั้นเรี ยน 0.5%)

สุ วฒั น์

13.30-14.30

1
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419
419

ประภาวดี

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221

ประภาวดี

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221
419
419
419

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

จินตนา

ประภาวดี

รุจิรวรรณ

220, 221

มคอ. 3
14.30-15.30

1

15.30-16.30
4

5

27 มค 63

3 กพ 63

08.30-09.30

17 กพ 63

24 กพ 63

1

สอบพยาธิวทิ ยาของโรคในระบบหัวใจและปอดซึ่ งสัมพันธ์
กับตรวจร่ างกายและการตั้งปั ญหาทางกายภาพบําบัด
8. EKG & Echocardiogram

1

Lab: Interpreting medical investigation (biochemistry)
(ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

10.30-11.30

1

11.30-12.30

จินตนา

กนกวรรณ
(ท)

จินตนา

สุ วฒั น์

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

ประภาวดี

รุจิรวรรณ

220, 221
220

สุ วฒั น์

419

สุ กลั ยา

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220

Lab: Interpreting medical investigation (Arterial blood gas)
(ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

ประภาวดี

สุ วฒั น์

สุ กลั ยา

จินตนา

กนกวรรณ
(ท)

รุจิรวรรณ

220

1

Lab: Interpreting medical investigation (Complete blood
count and Microbiology) (ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

กนกวรรณ
(ท)

ประภาวดี

สุ กลั ยา

จินตนา

สุ วฒั น์

รุจิรวรรณ

220

13.30-15.30

2

Lab: Pulmonary function test (ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

จินตนา

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ วฒั น์

สุ กลั ยา

รุจิรวรรณ

220

08.30-10.30

2

Lab: X-ray and CT in cardiopulmonary patients แบ่งกลุ่มตาม
กรณี ศึกษา 5 ฐาน (ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

จินตนา

สุ วฒั น์

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

รุจิรวรรณ

220, 221

10.30-12.30

2

Lab: EKG & Echocardiogram (ประเมินในชั้นเรี ยน 1%)

สุ วฒั น์

ประภาวดี

สุ กลั ยา

จินตนา

กนกวรรณ
(ท)

รุจิรวรรณ

220

9. Cardiopulmonary assessment, evaluation and diagnosis

ประภาวดี

3
1

08.30-09.30
10.00-12.00

7

1

09.30-10.30

13.30-16.30
6

Lab: Breath sound (ประเมินในชั้นเรี ยน 0.5%)

08.30-10.30

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (7 หัวข้ อ)
10. Problem solving from cardiopulmonary assessment,
evaluation and diagnosis

2
2

10.30-11.30
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Lab: Vital signs measurement (ประเมินในชั้นเรี ยน)
สํารองสอบ Lab exam ครั้งที่ 1 (vital signs)

จินตนา

419
กนกวรรณ
(ท)

419

ประภาวดี
กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)

หน้า 10

419
ประภาวดี

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220

ประภาวดี

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220

มคอ. 3

13.30-16.30

3

Lab: Initial data from note แบ่งกลุ่มตามกรณี ศึกษา (ประเมิน
ในชั้นเรี ยน 1%)

กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)

4

Lab: Cardiopulmonary assessment, evaluation and diagnosis

ประภาวดี

11.30-12.30

8

2 มีค 63

08.30-12.30

9

9 มีค 63

08.30-09.30

1

11. initial data from note

1

จินตนา

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้ อ 8-11)

09.30-12.30

Active lerning: Cardiopulmonary assessment, evaluation and
diagnosis

ประภาวดี
ประภาวดี

419
ประภาวดี
กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)
กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

จินตนา

สุ วฒั น์

รุจิรวรรณ

220

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221
419

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220

10

16 มีค 63

08.30-12.30

4

Lab: Problem solving from cardiopulmonary assessment,
evaluation and diagnosis แบ่งกลุ่มตามกรณี ศึกษา (ประเมินใน
ชั้นเรี ยน 2%)

11

23 มีค 63

08.30-11.30

3

Cardiopulmonary assessment, evaluation and diagnosis
(ประเมินในชั้นเรี ยน)

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221

สํารอง Cardiopulmonary assessment, evaluation and
diagnosis (ประเมินในชั้นเรี ยน)

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

220, 221

Clinical practice for assessment กลุ่มที่ 1
(อาจารย์ 1: นิสิต 5)

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

ศูนย์
การแพทย์

11.30-12.30
12

13

30 มีค 63

20 เมย 63

08.30-12.30
08.30-12.30

Active learning: cardiopulmonary assessment กลุ่มที่ 2-3

08.30-12.30

Clinical practice for assessment กลุ่มที่ 2
(อาจารย์ 1: นิสิต 5)

ประภาวดี

case present กลุ่มที่ 1 (กลุ่มที่ 3 ร่ วมฟั ง case present)

กนกวรรณ
(ท)

08.30-11.30

14

27 เมย 63

4

3

11.30-12.30

Active learning: cardiopulmonary assessment

08.30-12.30

Clinical practice for assessment กลุ่มที่ 3
(อาจารย์ 1: นิสิต 5)
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220

กนกวรรณ
(ท)

หน้า 11

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

รุจิรวรรณ

ศูนย์
การแพทย์
419

สุ กลั ยา

สุ วฒั น์

จินตนา

ประภาวดี

ศูนย์
การแพทย์

มคอ. 3
08.30-11.30

case present กลุ่มที่ 2 (กลุ่มที่ 1 ร่ วมฟั ง case present)

3

11.30-12.30
15

16

11 พค 63

18 พค 63

รุ จิรวรรณ

419

Active learning: cardiopulmonary assessment

08.30-09.30

1

case present กลุ่มที่ 3.1 (กลุ่มที่ 1, 2, 3.2 ร่ วมฟั ง case present)

สุ วฒั น์

419

09.30-10.30

1

case present กลุ่มที่ 3.2 (กลุ่มที่ 1, 2, 3.1 ร่ วมฟั ง case present)

จินตนา

419

10.30-11.30

1

Seminar: Current evidence for cardiopulmonary assessment 1

สุ วฒั น์

จินตนา

419

08.30-09.30

1

Seminar: Current evidence for cardiopulmonary assessment 2

จินตนา

สุ วฒั น์

419

09.30-10.30

1

Seminar: Current evidence for cardiopulmonary assessment 3

กนกวรรณ
(ท)

ประภาวดี

419

10.30-11.30

1

Seminar: Current evidence for cardiopulmonary assessment 4

ประภาวดี

กนกวรรณ
(ท)

419

รวม

15

33

12

3

0

63

หมายเหตุ คณาจารย์ให้ การแนะนํา (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ทุกครั้งหลังเรียนทั้งหัวข้ อฝึ กปฏิบัติและสัมมนา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
1

2

3

4

5

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน
- ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนการ
ประเมิน
0%

- สัปดาห์ท่ี
6, 9

50 %

3, 4, 5, 7, 10
- สัปดาห์ท่ี
7, 11

10%
20 %

-ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น สัมมนากรณีศึกษาและรายงาน
กรณีศึกษา

13-16

3%

- ประเมินภาคปฏิบตั ิในคลินิค/รายงาน
รายบุคคล
- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น สัมมนากรณีศึกษาและรายงาน
กรณีศึกษา

12-14

10%

- สัปดาห์ท่ี
13-16

2%

- สัปดาห์ท่ี
13-16

5%

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ด้ านคุณธรรมจริยธรรม การเข้ าชั้นเรียนพฤติกรรมในชั้นเรียน
(1.1), (1.2), (1.3), 1.4 พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การมีส่วนร่วม
อภิปราย การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
ด้ านความรู้
- ประเมินภาคทฤษฎี
2.2, 2.3

ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1, (3.2), 3.3, (3.4)

ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4.2), (4.4)
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.2), (5.3)

- ประเมินภาคปฏิบตั ิ (ประเมินในชั้นเรียน)
- ประเมินภาคปฏิบัติ

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นจากการสัมมนา
- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น จากการสัมมนา

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
1. ภาคทฤษฎี
1.1 การสอบภาคภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 1 หัวข้ อที่ 1-7
ครั้งที่ 2 หัวข้ อที่ 8-11
สอบพยาธิวิทยาของโรคในระบบหัวใจและปอดซึ่งสัมพันธ์กบั
ตรวจร่างกายและการตั้งปัญหาทางกายภาพบําบัด
2. ภาคปฏิบตั ิ
2.1 การสอบภาคปฏิบัติ
(1) การประเมินสัญญาณชีพ (vital signs)
(2) การตรวจร่างกายทางระบบหัวใจและปอด
(Cardiopulmonary assessment)
(3) การซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายในคลินิกกับผู้ป่วยจริง
2.2 การประเมินในชั้นเรียนภาคปฏิบตั ิ
(1) Heart sound & Breath sound
(2) Pulmonary function test
(3) Interpreting medical investigation (hematology)
(4) Interpreting medical investigation (arterial blood gas)
(5) Interpreting medical investigation (biochemistry)
(6) X-ray and CT in cardiopulmonary conditions
(7) EKG and Echocardiogram
(8) Problems solving in cardiopulmonary patients
(9) Initial data from note
2.3 การนําเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง (case present)
3. การสัมมนา
รวม

53%
25%
25%
3%
42%
27%
5%
15%
7%
10%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
5%
5%
100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด: อิงเกณฑ์
1. นิสติ ต้ องมีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
2. มีคะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีตอ้ งไม่ตํา่ กว่า 50 % จึ งถือว่าสอบผ่าน
3. มีคะแนนสอบภาคปฏิบตั ิแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํา่ กว่า 60 % จึ งถือว่าสอบผ่านในหัวข้ อที่มีการ
ประเมินในชั้นเรียน
4. ถ้ านิสติ ไม่เข้าเรียนโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร จะไม่มคี ะแนนในหัวข้ อนั้น
5. ถ้ าไม่ผ่าน โดยมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง ซึ่งนิสติ เป็ นผู้ตดิ ต่อขอสอบซ่อมด้ วยตนเองกับอาจารย์
ผู้สอบ
6. นิสติ ต้ องได้ ระดับเกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน เป็ นไปตามข้ อกําหนดสภาวิชาชีพกายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับเกรด
A
B+
B
ระดับคะแนน 80.0-100 75.0-79.9 70.0-74.9

C+
65-69.9

C
D+
55-64.9 50-54.9

D
45-49.9

E
0-44.9

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Branson R . Clinical assessment in respiratory care. (3rded). St. Louise: Mosby. 1995.
2. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. (6rded). Edinburge:
Churchill Livingstone. 2019.
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.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้งั ไว้

3. การปรับปรุงการสอน
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ความต้องการการสนับสนุ น
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง
จากสาขาวิชา/คณะ

ชี้แจงให้ นิสติ มีการฝึ กปฏิบัตินอกเวลาเรียน
และบันทึกเป็ นวีดีโอส่งมาให้ อาจารย์ช่วยดู ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ถึ ง ความถู ก ต้ อ งของการฝึ กปฏิบั ติ (ตาม ผู้ประสานงานรายวิชา
ความต้ องการรายบุคคล)
ให้ กรณีศึกษากับนิสิตอ่านล่ วงหน้ า และยํา้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
เตื อ นนิ สิ ต ให้ ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บั ติ ม า ผู้ประสานงานรายวิชา และ
ล่วงหน้ าก่อนการเรียน
อาจารย์ผ้ ูสอน

-

-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- จัดทําแผนการประเมินโดยระบุในประมวลการสอน และนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินก่อน
นํามาใช้ จริง
- ตัดเกรดรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพร้ อมข้ อเสนอแนะแก้ ไขมานําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้ อมูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป
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