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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 462 กายภาพบาบัดในชุมชน
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจาปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 462 กายภาพบาบัดในชุมชน
PX 462 Physical Therapy in Community Health
2. จานวนหน่วยกิต
2 (0-6-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด
หมวดวิชาชีพกายภาพบาบัด กลุ่มกายภาพบาบัดทางระบบอื่นๆ และกายภาพบาบัดในชุมชน
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาภรณ์ พู่เจริญ
อาจารย์ ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ
อาจารย์ พิมพ์พร กล้ วยอ่อน
อาจารย์ ปิ ยะนุช ยอดสมสวย
อาจารย์ ดร.ปะการัง ศรีมี
อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์ไวพจน์
อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น
อาจารย์ ธเนตร ตัญญวงษ์

orawany@g.swu.ac.th
paka@g.swu.ac.th
orapink@g.swu.ac.th
kanokwun@g.swu.ac.th
pimpornkl@g.swu.ac.th
piyanuchy@g.swu.ac.th
pakarang@g.swu.ac.th
pimonpor@g.swu.ac.th
yuparat@g.swu.ac.th
tanet.kek@gmail.com

อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวชา
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวชา
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนเขตจังหวัดนครนายก
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9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 เมษายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
1. ปฏิบัติการสารวจและศึกษาปั ญหาทางสุขภาพของประชากรในชุ มชนได้ (2.4, 3.1, 3.3,
3.4, 4.3, 4.4)
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดปัญหาด้ านสุขภาพของประชากร
ในชุมชนต่างๆได้ (2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.2)
3. สามารถวางแนวทางแก้ ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการป้ องกัน และส่งเสริมสุขภาพด้ วย
หลักการทางกายภาพบาบัดแก่ประชากรในชุมชนได้ (2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 5.2)
4. ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในชุมชน โดยนาความรู้ทางกายภาพบาบัดมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4)
5. สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในชุมชนได้ อย่างเหมาะสม (3.1, 3.3, 3.4,
4.4)
6. สามารถผลิตสื่อสุขภาพให้ เหมาะสมตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ (3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4,
5.2, 5.3)
7. สามารถนาเครื่องมือ 7 ชิ้นมาใช้ ในการปฏิบัติงานกายภาพบาบัดชุมชนได้ อย่างเหมาะสม
(3.1, 3.3, 3.4)
8. สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม (2.4,
3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชนต่างๆ ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบาบัด การปฏิบัติงานเป็ นทีม การ
สื่อสารทางสุขภาพโดยการสารวจปัญหา และการสร้ างสื่อความรู้ในการส่งเสริม การป้ องกัน และการรักษา
สุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ
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2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

0 ชม.

8 ชม.

82 ชม.

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3. 3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาชีพกายภาพบาบัด

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

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
                   

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทาความเข้ าใจวิชา
และนิสติ สามารถติดต่อผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง าน
และดาเนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
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4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบาบัด
5. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในการสัมมนาใน
ห้ องเรียนและ การปฏิบัติการชุมชน
2. จัดกิจกรรมทั้งการสัมมนา และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยเฉพาะการปฏิบัติชุมชนสอดแทรก
การพัฒนาด้ านจิตสานึกสาธารณะ การตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพ ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย ส่งเสริมให้ มีก ารวิเ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมที่เ กิด ขึ้ น
จากการปฏิบั ติ งานในชุมชน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในงาน ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนการนาเสนอและการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรง
เวลา
4. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติการ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบาบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. มีความรูด้ า้ นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องต้น
ของระบบการบริการกายภาพบาบัด
5. ไม่ประเมิน
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2.2 วิธกี ารสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบาบัดที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
ในชุมชน
2. การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า เพิ่มเติม ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานชุมชนโดยนามาสรุป
และนาเสนอในชั้นเรียน
3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากการค้ นคว้ าเพิ่มเติม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การอภิปรายและ การปฏิบัติในชุมชน
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่กาหนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้
ในการทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ดวิ เ คราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรู ท้ างวิ ชาชี พและความรู อ้ ื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ ป ลอดภั ย หรื อ มี คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารทาง
กายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบาบัดกับความรูใ้ นศาสตร์
อื่นๆที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ นิสติ นาเสนอ อภิปราย และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย และ ประเมินจากการนาเสนอ หรืออภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนาเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงาน ของนิสติ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทางานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดย
กาหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ า และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของ กิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทางานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาและผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน
และ พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง
3. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานหรือ รายงาน ของกลุ่มหรือรายบุคคล ตามที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน
สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพทั้ง ในการพู ด การเขี ย น และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุป และนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมานาเสนอเพื่อเป็ น
แนวทาง ในการดาเนินการและแก้ ปัญหา
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสติ ได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ นิสติ นาเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอ การอภิปราย รายงาน โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการ
สื่อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ทาความเข้ าใจในประเด็น ผ่านการนาเสนอผลงาน
4. ประเมินจากรูปแบบในการนาเสนอผลงานของนิสติ

6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกั น บ าบั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผ้ ู ใ ช้ บริ ก ารตามข้ อ ก าหนดสภา
กายภาพบาบัด
2. มี ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
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4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบั ดอย่ างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน
2. ฝึ กปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชนชนในชุมชน ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
3. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาบัดในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
4. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถ
ทางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทางานในชุมชน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึ กปฎิบัติงานชุมชนและการมีส่วนร่ วม
อภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึ กปฏิบัติงานชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิง
3. ประเมิน จากการสัมมนาและการอภิ ปรายในชั้ นเรี ยนที่แ สดงถึงการวิเคราะห์ ปั ญหา และ
วางแผนการแก้ ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลที่มีการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมให้ นิ สิ ต มี โ อกาสแสดงหน้ า ที่ข องตนเองในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3

4

5

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จานวนอาจารย์

จานวนนิสิต

จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเรียน
และเตรียมสอบและทากิจกรรมที่
ได้รบั มอบหมาย

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

พ. 27 พ.ค.
63

พฤ. 28 พ.ค.
63

สถานที่
พิเศษ/
Head

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วม
สอน

8.30-10.30

2

46

1

46

วิเคราะห์คุณสมบัติและบทบาทของนักกายภาพบาบัดในชุมชน และ วิธกี าร
เตรียมพร้ อมในการปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 1

อรพินท์

10.30-12.30

2

46

4

12

วิเคราะห์คุณสมบัติและบทบาทของนักกายภาพบาบัดในชุมชน และ วิธกี าร
เตรียมพร้ อมในการปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 2

อรพินท์

8.30-9.30

1

46

1

46

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

9.30-11.30

2

46

1

46

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ มุมมองทางสังคมศาสตรการแพทย์ ระบาดวิทยา
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

11.30-12.30

1

46

4

12

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

13.30-14.30

1

46

4

12

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

14.30-16.30

2

46

4

12

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ มุมมองทางสังคมศาสตรการแพทย์ ระบาดวิทยา
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

8.30-10.30

2

46

1

46

ทักษะและเทคนิคในการศึกษาชุมชนและทักษะการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

10.30-12.30

2

46

1

46

การวินิจฉัยชุมชน ด้ วยเครื่องมือ 7 ชิ้น ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

8.30-10.30

2

46

4

12

ทักษะและเทคนิคในการศึกษาชุมชนและทักษะการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

10.30-12.30

2

46

4

12

การวินิจฉัยชุมชน ด้ วยเครื่องมือ 7 ชิ้น ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

พฤ. 14 พ.ค.
63

พฤ. 21 พ.ค.
63

อาจารย์
หัวข้อ

Online

ผกาภรณ์

อรวรรณ

พิมพ์พร

Online

พฤ. 4 มิ.ย. 63

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 9

6

7

8

9

10

11

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จานวนอาจารย์

จานวนนิสิต

จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเรียน
และเตรียมสอบและทากิจกรรมที่
ได้รบั มอบหมาย

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

อาจารย์
หัวข้อ
สถานที่
พิเศษ/
Head

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วม
สอน

13.30-15.30

2

46

1

46

แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

15.30-16.30

1

46

1

46

ทักษะการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

8.30-10.30

2

46

1

46

การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน Part 1 : การจัดการด้ านอาหารสาหรับ
NCDs ครั้งที่ 1

ยุพารัตน์

Online

10.30-12.30

2

46

1

46

การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน Part 2 : การจัดการด้ านสุขภาพจิต ครั้งที่ 1

ปิ ยนุช

Online

13.30-15.30

2

46

4

12

แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

15.30-16.30

1

46

4

12

ทักษะการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

8.30-9.30

1

46

4

12

การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน Part 1 : การจัดการด้ านอาหารสาหรับ
NCDs ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

9.30-11.30

2

46

4

12

การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน Part 2 : การจัดการด้ านสุขภาพจิต ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

13.30-15.30

2

46

1

46

แนวคิดและความสาคัญของการสื่อสารสุขภาพ ครั้งที่ 1

อ.
ปะการัง

Online

8.30-10.30

2

46

1

46

หลักการสร้ างสื่อสุขภาพ และการประเมินคุณภาพของสื่อ ครั้งที่ 1

อ.พิมล
พร

Online

10.30-11.30

1

46

4

12

แนวคิดและความสาคัญของการสื่อสารสุขภาพ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

11.30-12.30

1

46

4

12

หลักการสร้ างสื่อสุขภาพ และการประเมินคุณภาพของสื่อ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

พ. 10 มิ.ย. 63

พฤ. 11 มิ.ย.
63

พ. 17 มิ.ย. 63

พฤ.18 มิ.ย.
63

พ. 24 มิ.ย. 63

พฤ. 25 มิ.ย.
63

12

พ. 1 ก.ค. 63

8.30-11.30

3

46

4

12

Active learning: ผลิตสื่อสุขภาพ (individual)

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

13

พ. 8 ก.ค. 63

8.30-11.30

3

46

4

12

นาเสนอสื่อสุขภาพ (individual)

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

14

จ. 13 ก.ค. 63

8.30-12.30

4

46

4

12

สร้ างสื่อสุขภาพ (ให้ กบั ประชาชนทั่วไป)

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

Online

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

15

16

17

18

จ. 20 ก.ค. 63

สัดส่วนอาจารย์ :นิสิต

จานวนอาจารย์

จานวนนิสิต

จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเรียน
และเตรียมสอบและทากิจกรรมที่
ได้รบั มอบหมาย

สอบบรรยาย
สอบปฏิบตั ิ

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

8.30-12.30

4

46

4

12

8.30-10.30

2

46

1

46

พ. 22 ก.ค. 63
10.30-11.30

1

46

2

23

8.30-10.30

2

46

1

46

จ. 27 ก.ค. 63

อาจารย์
หัวข้อ
สถานที่
พิเศษ/
Head

ร่วมสอน

ร่วมสอน

ร่วม
สอน

ติดตามผลการให้ การรักษา (กรณีศึกษา)

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

พิมพ์พร

หลักการเขียนโครงการ

อ.พิมล
พร
อ.พิมล
พร

Online
Online

อรพินท์

Online

อ.ธเนตร

Online

หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ความรู้ด้านสุขภาพ
10.30-12.30

2

46

2

23

8.30-10.30

2

46

1

46

อ.ธเนตร

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

พ. 29 ก.ค. 63

อ.
ปะการัง
อ.
ปะการัง

อรวรรณ

Online
Online

10.30-12.30

1

46

2

23

อรวรรณ

Online

4

46

3

15

วางแผนการปฏิบัติงานในชุมชน (พื้นที่จริง)

อรวรรณ

อรพินท์

พิมพ์พร

19

จ. 3 ส.ค. 63

8.30-12.30

20

พ. 5 ส.ค. 63

8.30-12.30

4

24

3

8

กายภาพบาบัดในชุมชน ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1 นิสติ 24 คน) เขมรฝั่งใต้

อรวรรณ

อรพินท์

ผกาภรณ์

21

จ. 10 ส.ค. 63

8.30-12.30

4

22

3

7

กายภาพบาบัดในชุมชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2 นิสติ 22 คน)

อรวรรณ

พิมพ์พร

กนกวรรณ
ท

22

จ. 17 ส.ค. 63

8.30-10.30

4

46

2

23

เตรียมความพร้ อม / สร้ างสื่อการจัดกิจกรรม สาหรับกิจกรรมบริการวิชาการ

อรวรรณ

พิมพ์พร

321

23

พ. 19 ส.ค. 63

8.30-12.30

4

46

2

23

วางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

อรวรรณ

พิมพ์พร

321

24

จ. 24 ส.ค. 63

8.30-12.30

4

46

2

23

จัดกิจกรรมให้ บริการวิชาการ (เขมรฝั่งใต้ ) นิสติ ทั้งชั้นปี (46 คน)

อรวรรณ

พิมพ์พร

เขมรฝั่ง
ใต้

8.30-9.30

1

46

2

23

สรุปโครงการบริการวิชาการ

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

25

พ. 26 ส.ค. 63
9.30-12.30

3

46

2

23

สรุปบทเรียนและ สุนทรียสนทนา

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

รวม

0

8

0.0

82

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0

0

0

0

หน้า 11

321
เขมรฝั่ง
ใต้
เขมรฝั่ง
ใต้

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1

คุณธรรมจริยธรรม
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5)

1, 2
และ 3

ความรู้
2.4 (2.2, 2.3)

1, 2
และ 3

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

1, 2
และ 3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4.1), 4.2, 4.3, 4.4

วิธกี ารประเมิน
- การสารวจชุมชน
- การปฏิบัติการในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัตกิ ารในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- การสารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย และการนาเสนอ
หน้ าชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- การสารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัตกิ ารในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาเสนอหน้ า
ชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- การสารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัตกิ ารในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาเสนอหน้ า
ชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมิน

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

5%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

25%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

30%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

20%

หน้า 12

มคอ. 3

- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาเสนอหน้ า
ตัวเลขการสื่อสาร และการ ชั้นเรียน
ตลอดการจัดการ
2 และ 3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
เรียนการสอน
5.2, 5.3
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
(6.1,6.2, 6.3, 6.4)
หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

รายละเอียดการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ 20%
การปฏิบัติชุมชน
การจัดกิจกรรมวิชาการ
2. สัมมนา
30%
การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของกรณีศึกษา
เทคนิคการให้ การรักษา/คาแนะนาแก่กรณีศึกษา
รายงานเคสกรณีศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงานกายภาพบาบัดชุมชน
การวางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
การสรุปการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
3. การสร้างสือ่ สุขภาพ 30%
สื่อสุขภาพเฉพาะรายบุคคล
สื่อสุขภาพสาหรับบุคคลทั่วไป
สื่อสาหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
4. เครื่องมือ 7 ชิ้ น
15%
แผนผังเครือญาติ
แผนที่เดินดิน
ระบบสุขภาพชุมชน
5. พฤติกรรมระหว่างเรียน
5%

20%

10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
5%
5%
5%

หมายเหตุ: คุณธรรมและจริยธรรมประเมินร่วมระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานชุมชน (การสารวจชุมชน, การ
ปฏิบัติงานในชุมชน, การติดตามผลการปฏิบัติงานชุมชน และ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ)
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ อย่างน้ อยเกรด C จึงจะถือว่า
ผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้

ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ. วิถีชุมชน :คู่มือการเรียนรูท้ ี่ทาให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และ
สนุก. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสานักนโยบายและแผนสาธารณสุข. 2545
2. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์, เฉลิมพล ตันสกุล.พฤติกรรมสุขภาพ = Health behavior มหาสารคาม :คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2549.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล และสุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. การดาเนินโครงการสาธารณสุขชุมชน.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. พรทิพย์ เกยุรานนท์. เอกสารการสอนชุดวิชาการทางานชุมชนด้านสาธารณสุข (หน่วยที่ 115) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ. 2545.
2. ไพบูลย์ โลห์สนุ ทร. ระบาดวิทยา. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม. คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทาสัมมนา และอภิปราย
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2562 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
ความต้ องการการสนับสนุนจาก
การดาเนินการปรับปรุง
รายวิชา
สาขาวิชา/คณะ
1. ปรับปรุงเรื่องไมค์ ลาโพง

แจ้ งทางหลักสูตรถึงเรื่องไมค์และ
ลาโพงที่ประจาในห้ องเรียน

คอมพิวเตอร์ให้ พร้ อมสาหรับ
การสัมมนา
2. ปรับรูปแบบการสัมมนาเพื่อ ปรับลักษณะวิธกี ารสัมมนาใน
เสริมสร้ างความเข้ าใจใน
ห้ องเรียน ให้ เป็ นลักษณะ active
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการลงปฏิบัติ learning มากขึ้น
กายภาพบาบัดในชุมชน

ดูและไมค์ และ ลาโพง ให้
พร้ อมใช้ งาน
ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาให้ เกิด
การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกาหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัมมนา
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากอาจารย์ผ้ ูสอนและนิสติ หลังจากเรียนจบรายวิชา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้ อคิดเห็นของนิสติ ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
- นาผลการประเมิน การสอนของตนเองมาจัด เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิตเพื่ อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
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