มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 342 กายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยเด็ก
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ342 กายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก
PX342 Physical Therapy in Pediatrics
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบําบัด กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบประสาท
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
ชื่อ – นามสกุล
อ.ดร.พีรยา
เต็มเจริญสุข
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุล

E-mail
peeraya@g.swu.ac.th
weeraya@g.swu.ac.th

สังกัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด

อาจารญ์ผูส้ อน
ชื่อ – นามสกุล
อ.ดร.พีรยา
เต็มเจริญสุข
อ.ดร.วีรยา
ประโมทยกุล
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
อ.ดร.นิธนิ นั ท์ ชัยคีรี
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
ผศ.ดร. สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
อ.สุวัฒน์
จิตรดํารงค์
อ.จินตนา
ตันหยง
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
อ.รุจิรวรรณบุปผาพรหม

E-mail
peeraya@g.swu.ac.th
weeraya@g.swu.ac.th
wanvisap@g.swu.ac.th
nithinun@g.swu.ac.th
kanogwan@g.swu.ac.th
sukalya@g.swu.ac.th
prapawad@g.swu.ac.th
suwatj@g.swu.ac.th
jintanat@g.swu.ac.th
yupapornr@g.swu.ac.th
rujirawan@g.swu.ac.th

สังกัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
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อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
นายแพทย์ภานุรุจ ลือวิเศษไพบูลย์
แพทย์หญิงศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

E-mail
-

สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะแพทยศาสตร์ มศว
โรงพยาบาลสมิติเวช
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
กบ 241 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤษภาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็ก กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการ
แสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบําบัดของโรค และภาวะผิดปกติท่พี บบ่อยในผู้ป่วย
เด็ก ฝึ กการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นําเสนอข้ อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและ
การฟื้ นฟูด้วยวิธที างกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กภาวะต่าง ๆ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถอธิ บ ายทฤษฎี พั ฒ นาการด้ า นการเคลื่ อ นไหว และระบุ ลํา ดั บ พั ฒ นาการและการ
เจริญเติบโตของทารกได้ 2.2
2. สามารถบอกคําจํากัดความของการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เกี่ยวกับโรคหรือ
ภาวะที่พบบ่อยในเด็กและทารกได้ 2.3
3. สามารถแปลผลการตรวจรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในเด็กและทารก
ได้ 2.3
4. สามารถตรวจประเมินร่ างกายและรายงานผลการตรวจร่ างกายทางกายภาพบําบัดในเด็กและ
ทารก โดยใช้ ความรู้ ด้ านทฤษฎี พั ฒ นาการด้ านการเคลื่ อ นไหว หลั ก การประเมิ น ทาง
กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท และในภาวะทางระบบหัวใจและปอดได้ 3.3
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5. สามารถสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและภาวะแทรกซ้ อน ในเด็กและทารกที่มีโรคหรือภาวะทาง
ระบบประสาท ความบกพร่ องทางด้ านการเคลื่อนไหวและสติปัญญา และในภาวะทางระบบ
หัวใจและปอดได้ ถูกต้ อง 3.3 4.2
6. สามารถวางแผนการรักษาและปฏิบัติการรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กและทารกได้ 3.3
3.4
7. สามารถสื่อสารและนําเสนอความรู้ทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก ทั้งในรูปแบบการพูด การ
เขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสรุปผลการดําเนินงานของรายวิชามคอ.5 จากข้ อเสนอแนะของนิสิตและ
อาจารย์ผ้ ูสอนปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็ก กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และ
อาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบําบัดของโรค และภาวะผิดปกติท่พี บบ่อย
ในผู้ป่วยเด็ก ฝึ กการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นําเสนอข้ อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ
ป้ องกันและการฟื้ นฟูด้วยวิธที างกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กภาวะต่าง ๆ
2. จํ านวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 27 ชม.
สัมมนาเสริม 3 ชม.

ตามความต้ องการ
เฉพาะราย

ปฏิบัติ 35 ชม.
สัมมนาเสริม 10 ชม.

30 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5



1

2

3

4

5

 

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ 6. ทักษะการปฏิบตั ิ
สื่อสารและการ
ทางวิชาชีพ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4

    

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1
ชม./สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดํา เนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
5. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อ หาด้ า นคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ทั้งในรายวิช าทฤษฎี
ปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมให้ มีการพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึกสาธารณะโดยตระหนั กถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหัวข้ อการสอนให้ ผ้ ูเรียนมีการคํานึงถึงถึงประเด็นปัญหาจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในหน้ าที่ และส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิ สิต กายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
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3. มีความรูท้ ี่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
จัดรูปแบบการเรียนรู้รายวิชากายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่หี ลากหลายซึ่งประกอบด้ วยการบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การสัมมนาจากหัวข้ อปัญหาและกรณีศึกษา
การอภิปราย เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ และแหล่งฝึ ก
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการสัมมนา และปฏิบัติการในชั้นเรียน
3. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู ้อื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรู ใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรู ใ้ นศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดสัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. สัมมนากรณีศึก ษาทางคลินิ กเกี่ยวกับ ผู้ ป่ วยในสาขาวิ ชากายภาพบํา บัด และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอผลงานจากการค้ นคว้ าในงานที่ได้ รับมอบหมาย
มคอ.3 กบ342 กายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยเด็ก คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 3

2. ประเมินจากการฝึ กปฏิบัติทางคลินิกในรายวิชา
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
4. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธีการสอน
1. จั ดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีเน้ น การมีป ฏิสัมพั น ธ์กับ ผู้ รับ บริ ก าร และผู้ ร่วมงาน โดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม เพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน อันจะนําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติและสัมมนาที่ส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีม กล้ าแสดง
ความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. มีการมอบหมายงานเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมและการสัมมนา โดย
อาจารย์ผ้ ูสอน
2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่ างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้อย่ างมีประสิท ธิ ภาพทั้งในการพู ด การเขี ยน และสามารถเลือ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้ ทักษะการ
สื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้รับบริการ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย การสัมมนาในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้
ใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากการสื่อสารขณะสอบภาคปฏิบัติ และในงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผู้ป่วย
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ แก่ ผ้ ู ใ ช้ บริ ก ารตามข้ อ กํา หนดสภา
กายภาพบําบัด
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่ างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธีการสอน
1. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทัก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ มี
ความสามารถในการใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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2. ฝึ กการเขียนรายงานที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก และการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพ
โดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ปั ญ หา กรณีศึก ษา เพื่ อ ให้ แสดงการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วางแผนการตรวจ
ร่างกาย วางแผนการแก้ ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วย และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณ
แห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่ วงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่ วยบริ การ
สุขภาพ
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ พฤติกรรมในขณะปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ
2. ประเมินจากรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

เวลา

1

จ 1 มิย 63

8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-10.30
10.30-12.30
13.30-15.30
15.30-17.30
8.30-12.30
13.30-15.30
8.30-10.30
10.30-12.30
13.30-15.30
8.30-10.30

2

จ 8 มิย 63

3 พ 10 มิย 63
4 จ 15 มิย 63
5 พ 17 มิย 63
6 จ 22 มิย 63
7 พ 24 มิย 63
8 จ 29 มิย 63

2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2

78
78
78
78
78
78
78
78
78
1 78
78
2 78

1
6
1
6
1
5
5
1
6
5
1
2

78
13
78
13
78
16
16
78
13
16
78
39

ผู้สอน
หัวข้อ

1. Normal development
Lab: VDO normal and abnormal development
2. Primitive reflex and postural reaction
Lab: Primitive reflex and postural reaction
3. PT management in children with cerebral palsy
Lab: Classification of cerebral palsy
4. Movement analysis in pediatric
5. Handling, developmental facilitation and ADL training
6. PT assessment in pediatric
Lab: PT assessment in pediatric
7. Concepts of NDT
Lecture examination I (หัวข้อ 1-5)

78 1 78 8. PT in pediatric: cardiovascular and pulmonary disease

10.30-12.30 2
9 พ 1 กค 63 13.30-16.30 1 2
10 พ 8 กค 63 13.30-14.30 1
14.30-16.30

จำนวนนิสิต
จำนวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

วันที่

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบัติ
ประเมินในชัน้ เรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ
เตรียมความพร้อม

ครั้งที่

1. แผนการสอน

2

1 78 5 16 การใช้แบบประเมินมาตรฐานในเด็ก
9. PT management for children with autism, intellectual
78 1 78
disability, and other developmental disorder
Seminar: PT management for children with autism,
2 78 2 39
intellectual disability, and other developmental disorder
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อาจารย์ ผู้สอน
ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน
พิเศษ หลัก

สถานที่ / สื่อการ
ห้องเรียน สอน

online
พีรยา วีรยา วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online
วีรยา
online
วีรยา พีรยา วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online
พีรยา
online
พีรยา วันวิสาข์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์
online
พีรยา วันวิสาข์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์
online
วีรยา
online
พีรยา
online
พีรยา วันวิสาข์ วีรยา นิธินันท์ ยุภาภรณ์
online
วีรยา
online
พีรยา วันวิสาข์
online
พีรยา

กนกวรรณ
ทองโชติ

พีรยา

online
วันวิสาข์

วีรยา

นิธินันท์ ยุภาภรณ์

online

ยุภาภรณ์

online

ยุภาภรณ์ พีรยา

online

หน้า 9

สื่อโสต,
คอมพิวเตอร์,
เอกสารการ
สอน, ตุ๊กตา,
อุปกรณ์ฝึก
เด็ก, Wedge
shape,
Roller,
Therapeuti
c ball,
Bench,
เตียงสูง,
เตียงเตี้ย,
เตียงปรับ
ระดับ

เวลา

11 จ 13 กค 63 8.30-10.30

12 พ 15 กค 63 13.30-14.30 1
2

2
1

พีรยา

2 78 2 39
Lecture examination II (หัวข้อ 6-11)
2 78 2 39 Seminar: PT in special school

16 พ 29 กค 63 13.30-15.30

2
1

2 78 2 39 Seminar: Aid and assistive devices
Seminar: PT management for pediatric in orthopedic & other
2 78 2 39
neurological condition
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วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ online

online

นิธินันท์

online

นิธินันท์ ยุภาภรณ์

online
online
online

พีรยา

วันวิสาข์

ยุภาภรณ์

วีรยา

รศ.พญ.
บานชื่น
ผศ.พญ.
78 1 78 Common disease in newborn
กรรณิการ์
Pulmonary disease and medical management in neonate and ผศ.นพ.
78 1 78
สรวุฒิ
children

10.30-12.30 2

สถานที่ / สื่อการ
ห้องเรียน สอน

วันวิสาข์

78 1 78 Assessment and development in pediatric

1

9.30-10.30 1

15.30-16.30

วีรยา

อ.พญ.
ศิโรรัตน์
13. Cardiac disease and medical management in neonate and อ.นพ.
78 1 78
ภานุรุจ
children

10.30-12.30 2

8.30-9.30

อาจารย์ ผู้สอน
ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน
พิเศษ หลัก

78 1 78 12. Cerebral palsy, medical and surgical management

13 อ 21 กค 63 8.30-10.30 2

15 จ 27 กค 63

หัวข้อ

Primitive reflex & postural reaction (ประเมินในชัน้ เรียน)
10. PT management for pediatric in orthopedic & other
78 1 78
neurological conditions
11. Play of children, team approach for pediatric patient and
78 1 78
Sensory integration
Seminar: Play of children, team approach for pediatric
2 78 2 39
patient and Sensory integration

10.30-12.30 2

14 พ 22 กค 63 13.30-15.30
15.30-16.30

ผู้สอน

2 78 6 13

2

14.30-16.30

จำนวนนิสิต
จำนวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

วันที่

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบัติ
ประเมินในชัน้ เรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ
เตรียมความพร้อม

ครั้งที่

มคอ. 3

online
online
online
online
online

นิธินันท์ ยุภาภรณ์

online

วันวิสาข์

online

พีรยา

หน้า 10

17 จ 3 สค 63

เวลา

8.30-9.30

จำนวนนิสิต
จำนวนอาจารย์
สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

วันที่

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนาเสริมบรรยาย
สัมมนาเสริมปฏิบัติ
ประเมินในชัน้ เรียน
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ
เตรียมความพร้อม

ครั้งที่

มคอ. 3

2 78 2 39

1

ผู้สอน
หัวข้อ

Seminar: PT management for pediatric in orthopedic & other
neurological condition (cont)

2 40 7 6 Lab: Assessment and treatment of cerebral palsy (PBL1)

9.30-12.30

3

18 พ 5 สค 63 13.30-15.30

2

78 1 78 Lab: Handling, developmental facilitation and ADL training

15.30-16.30

1

78 6 13

19 จ 10 สค 63 8.30-12.30

4

78 6 13 Lab: Concepts of NDT

20 จ 17 สค 63 8.30-12.30
21 พ 19 สค 63 13.30-16.30
22 จ 24 สค 63 8.30-12.30
23 พ 26 สค 63 13.30-14.30
14.30-16.30
24 จ 31 สค 63 8.30-12.30
รวมชั่วโมงเรียน - สอน

2 78 5 16 PBL: Physical therapy in pediatrics (integrated practice)

4
3

Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular and
pulmonary disease

Lab: Clinical practice in pediatric cardiovascular and
pulmonary disease (cont)
PT management in pediatric: cardiopulmonary patient
2
2 2 78 6 13
(ประเมินในชัน้ เรียน)
1
2 78 2 39
Lecture examination III (หัวข้อ 12-16)

78 6 13

78 6 13 Lab: การใช้อุปกรณ์ในการรักษา

2
2

2 2 78 6 13

27 29 3 10 6 5 4 30

PT management in pediatric: neurological patient
(ประเมินในชัน้ เรียน)
84
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อาจารย์ ผู้สอน
ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน
พิเศษ หลัก
วันวิสาข์

พีรยา

พีรยา

วันวิสาข์

วีรยา

พีรยา

online
วีรยา

พีรยา

พีรยา

วันวิสาข์

นิธินันท์ ยุภาภรณ์

วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ

กนกวรรณ
ประภาวดี จินตนา
ทองโชติ

วีรยา

สุวัฒน์

สุกัลยา รุจิรวรรณ

วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ
วีรยา

นิธินันท์ ยุภาภรณ์

กนกวรรณ
ประภาวดี จินตนา
ทองโชติ

สุวัฒน์

สุกัลยา รุจิรวรรณ

กนกวรรณ
ประภาวดี จินตนา
ทองโชติ

สุวัฒน์

สุกัลยา รุจิรวรรณ

พีรยา

วีรยา

วีรยา

พีรยา

พีรยา

วันวิสาข์

สถานที่ / สื่อการ
ห้องเรียน สอน

308,220,
221
308,220,
221
220,
221
308,220,
221
308,220,
221
220,
221
220,
เตียงปรับ
ระดับ
221

308,220,
221
308,220,
นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ
221

วันวิสาข์ นิธินันท์ ยุภาภรณ์ รุจิรวรรณ
วีรยา
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หมายเหตุ
1) สัดส่วนจํานวนอาจารย์ ต่อนิสติ ในชั่วโมงปฏิบัติการทางวิชาชีพ ไม่เกิน 1:14 คน ยกเว้ นหัวข้ อปฏิบัติการที่ศึกษาจากวิดีโอผู้ป่วย case study
2) ปฏิบัติ การในหั วข้ อต่ อไปนี้ศึก ษาจากวิ ดีโ อผู้ป่ วย case study: VDO normal and abnormal development, Classification of cerebral palsy, Movement analysis in pediatric, PT
assessment in pediatric, การใช้ แบบประเมินมาตรฐานในเด็ก
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

2, 3

คุณธรรมจริยธรรม
(1.1-1.5)

1-3

2, 3

3

2, 3

3

วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ
แสดงออกในชั้นเรียน
การเข้ าเรียนตรงเวลา ความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ และส่งงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ความรู้
- การสอบทฤษฏี
2.2,2.3
- ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- การสอบปฏิบตั ิ
- การสัมมนากรณีศึกษา
ทักษะทางปัญญา
- การสอบปฏิบตั ิ
3.3,3.4,(3.1)
- ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- ปฏิบัติการทางคลินิกในรายวิชา
- การคิด วิเคราะห์และแก้ ไข
ปัญหาผ่านทางรายงานผู้ป่วย
- การสัมมนากรณีศึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ - พฤติกรรมและการแสดงออก
ระหว่างบุคคลและ
ของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรม
ความรับผิดชอบ
และการสัมมนา
4.2,(4.1,4.4)
- การคิดและวิเคราะห์ปัญหาผ่าน
ทางรายงานผู้ป่วย
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - การนําเสนอ การอภิปราย การ
ตัวเลข การสื่อสาร
สัมมนาในรายวิชา
และการใช้ เทคโนโลยี - รายงานผู้ป่วย
สารสนเทศ
- การสื่อสารขณะฝึ กปฏิบัติการ
5.3
และสอบภาคปฏิบัติ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ - สังเกตทักษะ และพฤติกรรม
(6.1-6.4)
ในขณะปฏิบตั ทิ างวิชาชีพใน
หน่วยบริการสุขภาพ
- การประเมินตนเองของผู้เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดการ
จัดการเรียน
การสอน

สัดส่วน
การ
ประเมิน
-

สัปดาห์ท่ี 8,
9, 12, 14,
16, 17, 23

45%

สัปดาห์ท่ี 9,
11, 12,
14, 16,
17, 20,
22, 24

35%

สัปดาห์ท่ี 9,
12, 14,
16, 17, 20

10%

สัปดาห์ท่ี 9,
11, 12,
14, 16,
17, 20,
22, 24
สัปดาห์ท่ี
17, 20

10%

-

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมที่ 1 การสอบทฤษฎี
1.1 ครั้งที่ 1 หัวข้ อที่ 1-3, 5
1.2 ครั้งที่ 2 หัวข้ อที่ 6-10
1.3 ครั้งที่ 3 หัวข้ อที่ 11-16
กิจกรรมที่ 2 การสอบปฏิบตั ิ
2.1 ครั้งที่ 1 Movement analysis in pediatric
2.2 ครั้งที่ 2 Primitive reflexes and postural reaction
2.3 ครั้งที่ 3 PT management in pediatric: neurological patient
2.4 ครั้งที่ 4 PT management in pediatric: cardiopulmonary patient
กิจกรรมที่ 3 ชิ้ นงานจากปฏิบตั ิการในชั้นเรียนและการสัมมนา
3.1 ชิ้นงานจากหัวข้ อการใช้ แบบประเมินมาตรฐานในเด็ก
3.2 Physical therapy in pediatrics (integrated practice) ครั้งที่ 1
3.3 Physical therapy in pediatrics (integrated practice) ครั้งที่ 2
3.4 PT management for pediatric in orthopedic
and other neurological condition
3.5 PT management for children with autism,
intellectual disability, and other developmental disorder
3.6 Aid and assistive devices
3.7 PT in special school

48%
16%
18%
14%
32%
4%
3%
15%
10%
20%
3%
4%
5%
2%
2%
2%
2%
รวม

100%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
1. นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ
2. นิสิตต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 และภาคทฤษฏีไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้องได้เกรด C จึ งจะถือว่าสอบผ่าน
3. นิสติ มีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอบ
4. ในกรณีท่คี ะแนนไม่ถงึ เกณฑ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ถือว่าไม่ผ่านรายวิชานี้
5. นิสติ ต้ องสอบผ่านวิชานี้ จึงจะมีสทิ ธิ์ฝึกปฏิบัติงานในวิชาคลินิกกายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็ก
6. เกณฑ์ระดับขั้นคะแนน
A
100-80

B+
B
C+
C
D+
D
79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-55 54.9-50 49.9-45
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
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.5th 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, 3rd ed.
Missouri, USA, Elsevier; 2012.
5. O’Sullivan, SB and Schmitz TJ. Physical Rehabilitation. 6th ed, F.A. Davis company,
Philadelphia, 2014.
6. Cook AS, Woolacott MH. Motor control: theory and practical applications. 2nd 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. 2nd 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. 3rd ed, Churchill Livingstone, China: 2002.
11. Werner D. Disabled village children. 2nd ed, Hesperian foundation, California: 1996.
12. นวลจันทร์ ปราบพาล, วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์, ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์,
บรรณาธิการ. การซักประวัติและการตรวจร่ างกายในเด็ก. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์;
2549.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียนระหว่างการสัมมนา และอภิปราย
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา
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3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินรายวิชา
ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ต้ องการในหัวข้ อ PBL ให้ นสิ ติ
เข้ าใจและแจ้ งให้ ทบทวนข้ อมูลเก่า
ก่อนการเข้ าเรียนครั้งที่ 2

การดําเนินการปรับปรุง
ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้ อมูลที่
จําเป็ นให้ นิสติ รับทราบก่อนการ
เรียน และแจ้ งเตือนเมื่อใกล้ ถงึ
เวลาเรียนครั้งที่ 2

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน และการให้ คะแนนพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
- ส่งข้ อสอบให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้ อการสอน
ก่อนการสอบทฤษฎี
- ส่งแบบประเมินการสอบปฏิบัติและแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อน
เพื่อสร้ างความเข้ าใจในเกณฑ์การประเมินระหว่างอาจารย์ผ้ ูประเมิน
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ านของรายวิชา โดยนิสติ
และอาจารย์ผ้ ูสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
- ตัดเกรดรายวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นํา ข้ อคิ ด เห็นของนิ สิตมาประมวล เพื่ อปรั บ ปรุงรูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอน วิธีก าร
สัมมนา และการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้ อคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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