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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากายภาพบาํบดัในผูป่้วยเด็ก (กบ 342) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 342  กายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ 

PX 342  Physical Therapy in Pediatrics 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-3-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาํบัด กลุ่มกายภาพบาํบดัทางระบบประสาท 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ  peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย ์ดร.วันวิสาข ์พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th  สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ  peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย ์ดร.วันวิสาข ์พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th  สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล  weeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี  nithinun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ ์รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ประภาวด ี ภิรมย์พล  prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ จนิตนา ตันหยง  jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

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

อาจารยพ์เิศษ   

ผศ.นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท ์  - สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี 

รศ.พญ.บานช่ืน  เบญจสวุรรณเทพ      - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า        - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

แพทย์หญิงกรรณกิาร์ วงศ์ภาวิทย์  - คณะแพทยศาสตร์ มศว 

นายแพทย์ภานุรจุ ลือวิเศษไพบูลย์  - โรงพยาบาลสมิติเวช 

อาจารย์กาญจนา  ทพิย์สขุ   - มูลนิธอินุเคราะห์คนพิการฯ 

อาจารย์ณฐัดาฉัตร ม่ังคั่ง   - มูลนิธอินุเคราะห์คนพิการฯ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 419 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนปฏบิัติการ 308 อาคารคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง 

การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบาํบัดของโรค และภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยเดก็ ฝึกการ

ตรวจประเมิน วิเคราะห์ นาํเสนอข้อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและการฟ้ืนฟูด้วยวิธี

ทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายทฤษฎีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว และระบุลาํดับพัฒนาการและการเจริญเติบโต

ของทารกได้ 2.2 

2. สามารถบอกคาํจาํกัดความของการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่
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พบบ่อยในเดก็และทารกได้ 2.3 

3. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกบัโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในเดก็และทารกได้ 2.3 

4. สามารถตรวจประเมินร่างกายและรายงานผลการตรวจร่างกายทางกายภาพบาํบัดในเดก็และทารก 

โดยใช้ความรู้ ด้านทฤษฎีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะ

ทางระบบประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอดได้ 3.3 

5. สามารถสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและภาวะแทรกซ้อน ในเดก็และทารกที่มีโรคหรือภาวะทางระบบ

ประสาท ความบกพร่องทางด้านการเคล่ือนไหวและสติปัญญา และในภาวะทางระบบหัวใจและปอดได้

ถูกต้อง 3.3 4.2 

6. สามารถวางแผนการรักษาและปฏบิัติการรักษาทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็และทารกได้ 3.3 3.4 

7. สามารถสื่อสารและนาํเสนอความรู้ทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ ทั้งในรูปแบบการพูด การเขียนได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 5.3 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสรปุผลการดาํเนินงานของรายวิชามคอ.5 จากข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์

ผู้สอนปีการศกึษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา          

 ศึกษาเกี่ยวกบัพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ กลไกการเกดิพยาธสิภาพ อาการ และอาการ

แสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบาํบดัของโรค และภาวะผดิปกติที่พบบ่อยใน

ผู้ป่วยเดก็ ฝึกการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นาํเสนอข้อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสขุภาพ 

ป้องกนัและการฟ้ืนฟูด้วยวิธทีางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

27 ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย ฝึกปฏบิัติ 48 ชม./ภาคการศึกษา 3 ชม. 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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 4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 

ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สุจริต 

เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมไม่

ประเมิน 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาทฤษฎ ี

ปฏบิัติการพ้ืนฐานวิชาชีพ และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผดิชอบของตนเองที่มีต่อสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหัวข้อการสอนให้ผู้เรียนมีการคาํนึงถงึถงึประเดน็ปัญหาจริยธรรมใน
การปฏบิัติงานในวิชาชีพบตั ิ

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา ความรับผดิชอบในหน้าที่ และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิตัิในช้ันเรียน 
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2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังน้ี     

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2   วิธกีารสอน 

     จัดรปูแบบการเรียนรู้รายวิชากายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็อย่างเป็นระบบ โดยใช้รปูแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายซ่ึงประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏบิัต ิการสมัมนาจากหัวข้อปัญหาและกรณศีึกษา 

การอภิปราย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจดัการเรียนรู้

ในช้ันเรียนและแหล่งฝึก 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. การสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ  
2. ประเมินผลจากการสมัมนา และปฏบิตัิการในช้ันเรียน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบดักบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธภิาพ สอดคล้องกบัสถานการณ ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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2. จัดสมัมนาโดยให้นิสตินาํเสนอความรู้ทางวิชาการ นาํเสนอความคดิของตนเอง และมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการฝึกปฏบิัติทางคลินิกในรายวิชา 
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี  

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ 

ผู้บังคบับญัชา  

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธก์บัผู้รับบริการ และผู้ร่วมงาน โดยใช้รปูแบบ

ของกจิกรรมกลุ่ม เพ่ือผลักดันให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

อนัจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบกจิกรรมกลุ่มปฏบิัติและสมัมนาที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี กล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น  

3. มีการมอบหมายงานเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรมและการสมัมนา โดย
อาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย 
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5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติหิรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้รปูแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถงึการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสาร

และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพกบัผู้รับบริการ 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย การสมัมนาในรายวิชา โดยให้นิสติได้

ใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏบิตั ิ

3. ประเมินจากรายงานผู้ป่วย 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวชิาชีพ ที่ต้องการพัฒนา 

 เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 

และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้บริการกับ

ผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภา

กายภาพบาํบดั 

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบดัในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม 
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4. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั และสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสขุภาพ มี

ความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏบิตัทิางวิชาชีพ 

2. ฝึกการเขยีนรายงานที่แสดงถงึความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก และการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสขุภาพ

โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณศีึกษา เพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการตรวจร่างกาย 

วางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก  

4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สทิธผู้ิป่วย และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั ในช่วงการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการ

สขุภาพ 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทกัษะ พฤติกรรมในขณะปฏบิัติ และการมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสขุภาพ 

2. ประเมินจากรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน  

  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
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อ
บ
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บ
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หวัขอ้ 
อาจารย ์

พิเศษ 
ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

หอ้ง 

เรียน 

สือ่ 

การสอน 

1 จ 3 มิย 62 8.30-10.30 2         1 Normal development   พีรยา 304 
สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์,

เอกสารการ

สอน, ตุก๊ตา,

อุปกรณฝึ์ก

เดก็, Wedge

hape, Roller

Therapeutic 

ball, Bench,

ตียงสงู, เตียง

เตี้ย, เตียง

ปรับระดับ 

    10.30-12.30   2       
 

Lab: VDO normal and abnormal 

development 
  พีรยา วีรยา นิธนัินท ์ ยุภาภรณ ์     

2 พ 5 มิย 62 8.30-10.30 2         2 
Primitive reflex and postural 

reaction 
  วีรยา 308 

    10.30-12.30   2       
 

Lab: Primitive reflex and postural 

reaction 
  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธนัินท ์     

3 พ 5 มิย 62 13.30-15.30 2         3 
PT management in children with 

cerebral palsy 
  พีรยา 304 

    15.30-17.30   2       
 

Lab: Classification of cerebral 

palsy  
  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์     

4 พฤ 6 มิย 62 8.30-12.30   4       4 Movement analysis in pediatric   พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา ยุภาภรณ ์   308 

5 จ 10 มิย 62 8.30-10.30 2         5 PT assessment in pediatric   พีรยา 308 

  10.30-12.30   2       
 

Lab: PT assessment in pediatric  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์     
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หวัขอ้ 
อาจารย ์

พิเศษ 
ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

หอ้ง 

เรียน 

สือ่ 

การสอน 

6 พ 19 มิย 62 8.30-10.30 2         6 
Handling, developmental 

facilitation and ADL training 
  วีรยา 308 

    10.30-12.30   2       

  Lab: Handling, developmental 

facilitation and ADL training 
  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธนัินท ์     

7 จ 24 มิย 62 8.30-10.30 2         7 Concepts of NDT    วีรยา 308  

    10.30-12.30   2         Lab: Concepts of NDT   วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ ยุภาภรณ ์      

 
จ 1 กค 62 8.30-12.30 

      

PX371 เตรียมความพรอ้ม 

pediatric (PBL ครั้งที่ 1)  
พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์

 
220, 221

 

8 จ 8 กค 62 10.30-12.30   2         Lab: Concepts of NDT (cont)   วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธนัินท ์   308  

  อ 9 กค 62 8.30-10.30 2         8 
Cerebral palsy, medical and 

surgical management  

ผศ.นพ. 

ธนินทร์ 
          304 

 

9 จ 15 กค 62 8.30-10.30       2   Lecture examination I (หวัขอ้ 1-5)   พีรยา วันวิสาข ์ 304  

    10.30-12.30   2        Lab: การใช้อุปกรณใ์นการรักษา   วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ ยุภาภรณ ์   308  

10 จ 22 กค 62 8.30-10.30   2       
Primitive reflex & postural reaction 

(ประเมินในชั้นเรียน) 
  วีรยา พีรยา วันวิสาข ์ นิธนัินท ์   220, 221

สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์,

เอกสารการ

สอน, ตุก๊ตา,

อุปกรณฝึ์ก

เดก็, Wedge

hape, Roller

Therapeutic 

ball, Bench,

ตียงสงู, เตียง

เตี้ย, เตียง

ปรับระดับ 

    10.30-12.30 2         9 
PT in pediatric: cardiovascular and 

pulmonary disease 
  

กนกวรรณ

ทองโชต ิ
        304 

11 จ 5 สค 62 8.30-12.30 
 

4 
    

Lab: Clinical practice in pediatric 

cardiovascular and pulmonary 

disease 
 

กนกวรรณ

ทองโชต ิ
ประภาวด ี จินตนา สวัุฒน์ 

 
220, 221

12 จ 19 สค 62 8.30-11.30 1 2         การใช้แบบประเมินมาตรฐานในเดก็   พีรยา วีรยา วันวิสาข ์ ยุภาภรณ ์   304 

    11.30-12.30 1         
10 

Common disease in newborn 
อ.พญ.

กรรณกิาร์ 
  304 

  พ 21 สค 62 13.30-16.30             PX371 Case present: Pediatric   พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์   304 

13 จ 26 สค 62 8.30-10.30       2   Lecture examination II (หวัขอ้ 6-10)   พีรยา วันวิสาข ์ 304 

    10.30-12.30 2         

11 PT management for pediatric in 

orthopedic & other neurological 

conditions 

  วันวิสาข ์   304 

14 ศ 6 กย 62 8.30-11.30 

  

3 

      

  Lab: Assessment and treatment of 

cerebral palsy (เลขที่ 1-24)  

กาญจนา, 

พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา ยุภาภรณ ์   

ร.ร.ศรี

สงัวาลย์ 

      ณฐัดาฉัตร

              
  Active learning (เลขที่ 25-48): 

review assessment 
    

15 ศ 13 กย 62 8.30-11.30 
        

  Lab: Assessment and treatment of 

cerebral palsy (เลขที่ 25-48) 

กาญจนา, 
พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์   

      ณฐัดาฉัตร

              
  Active learning (เลขที่ 1-24): 

review assessment 
    

16 จ 16 กย 62 8.30-12.30     4     
PBL: Physical therapy in 

pediatrics (integrated practice) 
  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์   220,221 

 

17 จ 23 กย 62 8.30-10.30 

   

2 

    

  Seminar: PT management for 

pediatric in orthopedic & other 

neurological condition 

  วันวิสาข ์ พีรยา       304 

 

  

10.30-12.30 1         12 PT management for children with 

autism, intellectual disability, and 

other developmental disorder 

  ยุภาภรณ ์ 304 

 

    11.30-12.30 1         
13 Assessment and development in 

pediatric 

รศ.พญ.

บานช่ืน 
  304 

 

18 จ 30 กย 62 8.30-9.30 1         

14 Play of children, team approach 

for pediatric patient and Sensory 

integration 

  นิธนัินท ์       

308 

สื่อโสต, 

คอมพิวเตอร์,

เอกสารการ
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อาจารย ์

พิเศษ 
ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

หอ้ง 

เรียน 

สือ่ 

การสอน 

    9.30-11.30   2       

  Lab: Play of children, team 

approach for pediatric patient and 

Sensory integration 

  นิธนัินท ์ ยุภาภรณ ์        

สอน, ตุก๊ตา,

อุปกรณฝึ์ก

เดก็, Wedge

hape, Roller

Therapeutic 

ball, Bench,

ตียงสงู, เตียง

เตี้ย, เตียง

ปรับระดับ 

    11.30-12.30    1       Seminar: PT in special school   ยุภาภรณ ์ วีรยา 308 

19 พฤ 3 ตค 62 10.30-12.30 2         

15 Pulmonary disease and medical 

management in neonate and 

children 

ผศ.นพ. 

สรวุฒิ 
  304 

20 อ 8 ตค 62 8.30-10.30   2       

  Lab: PT management for children 

with autism, intellectual disability, 

and other developmental disorder 

  ยุภาภรณ ์ พีรยา       304 

    10.30-12.30 2        

16 Cardiac disease and medical 

management in neonate and 

children 

อ.นพ. 

ภานุรุจ 
304 

  พฤ 10 ตค 62 10.30-12.30    2       Seminar: Aid and assistive devices   นิธนัินท ์ ยุภาภรณ ์ 304 

21 พฤ 17 ตค 62 10.30-12.30       2   
Lecture examination III (หวัขอ้ 11-

16) 
  พีรยา วีรยา 304 

22 จ 21 ตค 62 8.30-12.30   2     2 

PT management in pediatric: 

neurological patient (ประเมินในชั้น

เรียน) 

  พีรยา วันวิสาข ์ วีรยา นิธนัินท ์ ยุภาภรณ์ 308 

23 จ 28 ตค 62 8.30-12.30   2     2 

PT management in pediatric: 

cardiopulmonary patient (ประเมินใน

ชั้นเรียน) 

  
กนกวรรณ

ทองโชต ิ
ประภาวด ี จินตนา สวัุฒน์   220,221 

รวมชัว่โมงเรียน - สอน 27 39 9 6 4 85         

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

2, 3, 4 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1-1.5) 

สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ

แสดงออกในช้ันเรียน 

การเข้าเรียนตรงเวลา ความรับผดิชอบ

ในหน้าที่ และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

- 

1-4 ความรู้ 

2.3,2.3 

- การสอบทฤษฏ ี

- ปฏบิัติการในช้ันเรียน 

- การสอบปฏบิตั ิ

- การสมัมนากรณศีึกษา 

สปัดาห์ที่ 9, 

13, 16-18, 

20-23 

45% 

2, 3, 4 ทกัษะทางปัญญา 

3.3,3.4,(3.1) 

- การสอบปฏบิตั ิ

- ปฏบิัติการในช้ันเรียน 

- ปฏบิัติการทางคลินิกในรายวิชา 

- การคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ผ่านทางรายงานผู้ป่วย 

- การสมัมนากรณศีึกษา 

 

สปัดาห์ที่ 

14-18, 20, 

22-23 

35% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

3, 4 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.2,(4.1,4.4) 

- พฤติกรรมและการแสดงออกของ

นิสติในขณะร่วมกจิกรรมและการ

สมัมนา 

- การคิดและวิเคราะห์ปัญหาผ่านทาง

รายงานผู้ป่วย 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

สปัดาห์ที่ 

14-18, 20 

10% 

2, 3, 4 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

- การนาํเสนอ การอภิปราย การ

สมัมนาในรายวิชา 

- รายงานผู้ป่วย 

- การสื่อสารขณะฝึกปฏบิัติการ 

และสอบภาคปฏบิัต ิ

สปัดาห์ที่ 

14-18, 20, 

22-23 

10% 

3, 4 การปฏบิัติทางวิชาชีพ 

(6.1-6.4) 

- สงัเกตทกัษะ และพฤติกรรมในขณะ

ปฏบิัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการ

สขุภาพ 

- การประเมินตนเองของผู้เรียน 

สปัดาห์ที่ 

14-15 

- 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

การประเมินผลการเรียน  

กิจกรรมที ่1 การสอบทฤษฎี         48% 

1.1 คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-3, 5      16% 

1.2 คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 6-10      18% 

1.3 คร้ังที่ 3 หัวข้อที่ 11-16      14% 

กิจกรรมที ่2 การสอบปฏิบติั        32% 

2.1  คร้ังที่ 1 Movement analysis in pediatric    3% 

2.2 คร้ังที่ 2 Primitive reflexes and postural reaction   2% 

2.3 คร้ังที่ 3 PT management in pediatric: neurological patient  17% 

2.4 คร้ังที่ 4 PT management in pediatric: cardiopulmonary patient 10% 

กิจกรรมที ่3 ปฏิบติัการในชั้นเรียน        10% 

3.1 ปฏบิัติการที่ ร.ร.ศรีสงัวาลย์ และ รายงานผู้ป่วย 1 ฉบบั  8% 

3.2 ช้ินงานจากหัวข้อการใช้แบบประเมินมาตรฐานในเดก็   2% 

กิจกรรมที ่4 การสมัมนา        10% 

4.1 Physical therapy in pediatrics (integrated practice)   5% 

4.2 PT management for pediatric in orthopedic    2% 

and other neurological condition 

4.3 Aid and assistive devices      2% 
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4.4 PT in special school      1% 

รวม 100% 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ (เขา้เรียนสายกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ถือเป็น

ขาดเรียน 1 ครั้ง) 

2. นิสติต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และภาคทฤษฏีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

โดยคะแนนรวมของนิสติตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

3. นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

4. ในกรณทีี่คะแนนไม่ถงึเกณฑใ์นส่วนใดส่วนหน่ึงน้ัน ถอืว่าไม่ผ่านรายวิชาน้ี 

5. นิสติต้องสอบผ่านวิชาน้ี จึงจะมีสทิธิ์ฝึกปฏบิัติงานในวิชาคลินิกกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็  

6. เกณฑร์ะดับขั้นคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80 79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-55 54.9-50 49.9-45 44.9-0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Palisano RJ, Orlin MN, Schreiber JS. Campbell’s physical therapy for children, 5th ed. 

Missouri, USA, Elsevier; 2017. 

2. Tecklin JS. Pediatric physical therapy.5
th 

ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2015. 

3. Pountney T. Physiotherapy for children. Elsevier, China: 2007. 

4. Cech DJ, Martin S. Functional movement development across the life span, 3
rd
 ed. Missouri, 

USA, Elsevier; 2012. 

5. O’Sullivan, SB and Schmitz TJ. Physical Rehabilitation. 6
th
 ed, F.A. Davis company, 

Philadelphia, 2014. 

6. Cook AS, Woolacott MH. Motor control: theory and practical applications. 2
nd
 ed. Philadelphia, 

USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. 

7. Martin ST, Kessler M. Neurologic Interventions for Physical Therapy. Missouri: Elsevier Health 

Sciences. 2000.  

8. Long T, Toscano K.  Handbook of pediatric physical therapy.  2
nd
 ed.  Lippincott Williams& 

Willkins. Philadelphia: 2002. 

9. Davidson KL.  Airway clearance strategies for the pediatric patient.  Respiratory care.  2002: 

47(7): 823-228.  

10. Prasad SA, Main E.  Pediatrics:  In; Pryor JA, Prasad SA.  Physiotherapy for respiratory and 

cardiac problems, Adult and Pediatrics. 3
rd
 ed, Churchill Livingstone, China: 2002. 

11. Werner D. Disabled village children. 2
nd 

ed, Hesperian foundation, California: 1996. 
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12. นวลจันทร์ ปราบพาล, วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ , ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, 

บรรณาธกิาร. การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเดก็. กรงุเทพฯ: บียอนด์ เอน็เทอร์ไพรซ์; 2549. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 - 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
- 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว่างการสมัมนา และอภิปราย 
- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา  
 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

- - - 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน และการให้คะแนน

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสอน

ก่อนการสอบทฤษฎ ี

- ส่งแบบประเมินการสอบปฏิบัติและแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณา

ก่อนเพ่ือสร้างความเข้าใจในเกณฑก์ารประเมินระหว่างอาจารย์ผู้ประเมิน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้านของรายวิชา โดย

นิสติและอาจารย์ผู้สอน และการประเมินตนเองโดยนิสติหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน 

- ตัดเกรดรายวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

 

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพื่อปรับปรุงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน วิธีการ

สมัมนา และการคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป  
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- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ กบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรงุรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

 
 

 

 

 


