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รายละเอียดของรายวิชา กบ 381 วิชา จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 381 วิชา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด
PX381 Physical Therapy Professional Ethics
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@swu.ac.th
อาจารย์ พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@swu.ac.th
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@swu.ac.th
พันตรีประพล อยู่ปาน
สํานักงานอัยการพิเศษ
อาจารย์กฤษณา พิชิตพร
อิสระ
อาจารย์พรเทพ ศิริไพบูลย์
สํานักงานประกันสังคม
อาจารย์ปริญดา ปังศรีสมบูรณ์
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ปี การศึกษา 2558 สําหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

มคอ. 3

9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 พฤษภาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
- บอกบทบาทและหน้ าที่ของนักกายภาพบําบัดได้
- อธิบายความสําคัญในการรักษามาตรฐานของวิชาชีพ
- อธิบายแนวทางในการปฏิบัติตนต่อสังคมในฐานะนักกายภาพบําบัด ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- อธิบายหลักจริยธรรมควบคู่กบั หลักการรักษาทางวิทยาศาสตร์ในการบําบัดรักษาผู้ป่วย
- อธิบายรายละเอียดของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
ได้
- อธิบายความหมายและความสําคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติประกัน
สุขภาพ และรายละเอียดของพระราชบัญญัติท่เี กี่ยวข้ องกับกายภาพบําบัดได้
- อธิบายรายละเอียดของพระราชบัญญัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัดได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
14 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิการ /PBL /สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

สัมมนา/อภิปราย
4 ชม./ภาคการศึกษา

30 ชม./
ภาคการศึกษา

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความ
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เข้ าใจวิชา และนิสติ สามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สัปดาห์
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้
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4.
ความสัมพันธ์
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5. ทักษะ 6. ทักษะการ
การ
ปฏิบัติ
วิเคราะห์ ทางวิชาชีพ
เชิงตัวเลข
การ
สื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิ ท ธิ
มนุ ษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
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1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอด
การเรียนการสอน เช่น การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และ
การกระทําของตนเอง ความมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ การเคารพสิทธิผ้ ูป่วย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิ
ผู้บริโภค การรู้จักแยกแยะความดีความชั่ว เป็ นต้ น
2. สอดแทรกประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพในชั่วโมงสัมมนา เพื่อ
การฝึ กคิดวิเคราะห์ ให้ เหตุผลและแก้ ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้ อง เหมาะสม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบบรรยายและการสัมมนา
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ
ค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปราย
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. การประเมินตนเองของผู้เรียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 3

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ อ งค์ความรู้ทางวิชาชีพ และความรู้ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษา และการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
3. มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละค้ น คว้ า หรื อ นํ า เสนอรายงานที่ เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปราย
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปรายวิเคราะห์ ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้ เรี ยนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
2. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
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3. จัดให้ มีการมอบหมายงานเป็ นกลุ่มเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สอบปฏิบัติ

ผู้สอน

1

พ 1 กค 58

12.00-12.30

2

จ 20 กค 58

9.30-12.30

3

1.พรบ. วิชาชีพกายภาพบําบัด

พันตรี ประพล

13.30-16.30

3

2. พรบ. สถานพยาบาล/ พรบ.
ประกอบโรคศิลปะ

พันตรี ประพล

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันทีท่ าํ การเรียนการ
สอนจริงในคณะฯ

บรรยาย

ครั้งที่

สอบบรรยาย

1. แผนการสอน
หัวข้ อ

อาจารย์ พเิ ศษ

แนะนํารายวิชา

กนกวรรณ ว.

3

พฤ 6 สค 58

11.30-12.00

4

พฤ 13 สค 58

10.30-12.30

5

พฤ 20 สค 58

13.30-16.30

3

6

ศ 21 สค 58

9.00-11.00

2

11.00-12.00

1

5. วิชาชีพกายภาพบําบัดและ
คุณภาพของงานบริ การภาครัฐ

อ.กฤษณา

10.30-12.30

2

6. วิชาชีพกายภาพบําบัดและ
คุณภาพของงานบริ การภาคเอกชน

อ.ปริ ญดา

7

พฤ 10 กย 58

0.5

อาจารย์

สอบทฤษฎี 1 (หัวข้อที่ 1)

กนกวรรณ ว.

สถานที่ /
ห้ องเรียน

สื่อการสอน

สื่ อโสตฯ
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน
นักวิชาการ

SLD (ศึกษาด้วยตนเอง)
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3. พรบ.ประกันสังคมและพรบ.
ประกันสุขภาพ
4. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
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อ.พรเทพ
อ.กฤษณา

สื่ อโสตฯ
คอมพิวเตอร์
เอกสารการ
สอน

11.30-12.00

9

พฤ 1 ตค 58

0.5

10.30-12.30

10

พฤ 8 ตค 58

10.30-12.30

11

พฤ 15 ตค 58

11.00-12.00

รวมชั่วโมงเรียน - สอน

สอบปฏิบัติ

พฤ 24 กย 58

สอบบรรยาย

8

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันทีท่ าํ การเรียนการ
สอนจริงในคณะฯ

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

1
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4

อาจารย์ พเิ ศษ

พระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิผปู ้ ่ วย สิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิเด็ก
สิ ทธิผบู ้ ริ โภค และกรณี ศึกษา
พระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สิ ทธิผปู ้ ่ วย สิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิเด็ก
สิ ทธิผบู ้ ริ โภค และกรณี ศึกษา

2

0

หัวข้ อ

สอบทฤษฎี 2 (หัวข้อที่ 2)

2

14

ผู้สอน

2

สอบทฤษฎี 3 (หัวข้อที่ 3-5)
0

หน้า 8

อาจารย์
กนกวรรณ ว.

นักวิชาการ

รัมภา

กนกวรรณ ว.

สถานที่ /
ห้ องเรียน

สื่ อการสอน

สื่ อโสตฯ
คอมพิวเตอร์
รัมภา

กนกวรรณ ว.

กนกวรรณ ว.

นักวิชาการ

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การประเมินผล
สอบข้ อเขียน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
สั มมนา
หัวข้อกรณี ศึกษา
รายงาน
หัวข้อคุณภาพของงานบริ การภาคเอกชน
หัวข้อสาระสําคัญของพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
รวม

70%
35%
20%
15%
15%
15%
5%
10%
100%

การพิจารณาตัดเกรด
นิสิตต้องเข้าเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีร้อยละ
50 ขึ้นไปจึงถือว่าสอบผ่าน
ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การตัดเกรดตามช่วงคะแนนดังนี้
A = 100-80.0
B+ = 79.9-75.0
B = 74.9-70.0
C+ = 69.9-60.0
C = 59.9-50.0
D+ = 49.9-45.0
D = 44.9-40.0
E = 39.9-0
กิจกรรม
ที่

1

2

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ประเมิน

- ประเมินจากการสอบบรรยายและการ
สัมมนา
คุณธรรมจริยธรรม
ตลอดการ
- ประเมินจากพฤติกรรมความ
1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
รับผิดชอบในหน้ าที่ การเข้ าชั้นเรียน และ จัดการเรี ยน
(1.3)
การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
การสอน
-ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการแสดงออกในชั้นเรียน
-สอบภาคทฤษฎี
6 ส.ค.58
-ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความ
24 ก.ย.58
ความรู้
เข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1 ต.ค.58
2.4
ในการสัมมนา การอภิปราย
8 ต.ค.58
- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
15 ต.ค.58
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3

4

-ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความ
ทักษะทางปัญญา
เข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.1 (3.3)
ในการสัมมนา การอภิปราย
-ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
-ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้น
เรียน
ทักษะความสัมพันธ์
-ป ระเมิ น จาก พ ฤติ กรรม แ ละการ
ระหว่างบุคคลและความ
แสดงออกของนิ สิ ต ในขณ ะร่ ว มการ
รับผิดชอบ
สัมมนา
4.4 (4.2)
-ประเมินจากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย

5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.3)

6

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

-ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
-ประเมินจากความสามารถในการ
นําเสนอ การอภิปราย รายงาน
กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้ ทกั ษะ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง

ไม่ประเมิน

1 ต.ค.58
8 ต.ค.58

15%

10 ก.ย.58
1 ต.ค.58
8 ต.ค.58

5%

1 ต.ค.58
8 ต.ค.58

2.5%

-

-

หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 สภากายภาพบําบัด. กฎหมายน่ารูท้ างกายภาพบําบัด. 2552
1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ ายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด (วาระปี พ.ศ. 2554-2557) สภา
กายภาพบําบัด. คําอธิบายจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด. พิมพ์ครั้งที่ 1: บริษัทสมานมิตรการ
พิมพ์ 2003 จํากัด, 2555
1.3 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด
1.4 ข้ อบังคับสภากายภาพบําบัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
1.5 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
1.6 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
1.7 พระราชบัญญัติประกันสังคม
2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
2.1 เว็บไซด์ท่เี กี่ยวข้ องกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2.2 เว็บไซด์ท่เี กี่ยวข้ องกับกฎหมายอื่นๆ หรือสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกายภาพบําบัด เช่น
พระราชบัญญัติผ้ ูสงู อายุ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสขุ ภาพจิตแห่งชาติ พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิผ้ ูป่วย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะกับนิสติ ผ่าน A-tutor
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป
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- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจรายงาน/ข้ อสอบโดยคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้
ร่วมสอน
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง โดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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