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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 341 กายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 

สาขากายภาพบำบัด 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

กภ 341 กายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท 
PTX 341  Physical Therapy in Neurological Conditions 

2. จำนวนหน่วยกิต 
4 (2-6-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบำบัด (กลุ่มกายภาพบำบัดทางระบบประสาท) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 
ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์   wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน  
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข   jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.พรพรหม เชยะสิทธิ์ pornprom@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ teerawatn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
นพ.ธน ธีระวรวงศ์ สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.ชัยชนะ สินธุวงษ์ สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
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พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.ธเนศ เติมกลิ่นจันทน์ สถาบันประสาทวิทยา อาจารย์พิเศษ 
นพ.มณฑล ว่องวันดี คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พญ.นฤมล คงสาคร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 
8. สถานที่เรียน 

SWU Moodle, ห้องเรียน 213 308 และ 321 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 เมษายน 2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิต ELO 

1. อธิบายพยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง สาเหตุ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของระบบประสาท 
และการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยทางระบบประสาทได้ (U) 

2 

2. พิจารณาเลือกการตรวจประเมินและการวางแผนการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน 
และฟ้ืนฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทได้ (E) 

3, 7 

3. วิเคราะห์และประเมินปัญหา สาเหตุ 
และเป้าหมายการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทได้ (E, An) 

7, 8 

4. ปฎิบัติการตรวจประเมิน การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบำบัด (A) 3, 4 
5. สืบคน้และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคนิคการรักษาทางกายภาพบ

ำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A) 
1, 2 

6. แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การมีจิตบริการและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ป่วยทางระบบประสาทได้ (A) 

5 

7. แสดงออกถึงการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
และความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (A) 

1 
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ELO 1 Take responsibility for their learning and professional development 
ELO 2 Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing 
process. 
ELO 3 Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and 

communication) 
ELO 4 Demonstrate a professional altruism 
ELO 5 Comply with all relevant standards and regulations, and practice within the rules of 

professional conduct. 
ELO 7 Critically analyze and evaluate clinical and academic resources of evidence in order to 

inform practice 
ELO 8 Analyze the impact of health and disease on physiological, individual and societal 
levels 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
จัดทำให้สอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการรักษา 
การส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท ความก้าวหน้าทางเทคนิคการรักษา 
และการนำเสนอข้อมูลตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติการ / สัมมนา  
ศึกษาด้วยตนเองนอก

ชั้นเรียน 

30 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของนิสิ

ตเฉพาะราย 
ปฏิบัติ 46 ชม./ภาคการศึกษา 
สัมมนา 44 ชม./ภาคการศึกษา 

30 ชม. 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการของนิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒหน้า 4 

 

 
4. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่า

งบุคคล และ                       
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเค
ราะห์เชิงตัวเล
ข การสื่อสาร 
และการใช้เท
คโนโลยีสารส

นเทศ 

6. 
ทักษะปฏิ
บัติทางวิ
ชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 
⬤   ⬤ 🌕 ⬤  ⬤ ⬤  🌕 ⬤ ⬤  ⬤ 🌕 ⬤ ⬤ ⬤ 🌕 ⬤ ⬤ 🌕 ⬤ ⬤   

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม
พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา 

- 
ชี้แจงกฎระเบียบและแนวทางปฏิ
บัติในการเรียนในด้านความซื่อสัต
ย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

- 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลาใ
นการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 
- 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีวินัย 
การปฏิบัติตนตามข้อตกลงในชั้นเ
รียน เช่น การแต่งกาย 
- 
ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิ
ดชอบในหน้าที่ 
งานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสู
ตร 

1.2 ไม่ประเมิน 
- 

1.3 ไม่ประเมิน 
- 

1.4ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี
พ 
ตลอดจนสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทางกายภาพบ
ำบัด 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.5 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับ

- ส่งเสริม 
และจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้า
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รู้ 
และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรั
บบริการ 

นจิตสำนึกสาธารณะโดยตระหนัก
ถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน 
และสังคมโดยรวม 

- 
ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม 
การแสดงออกในชั้นเรียน 
และกิจกรรมต่าง ๆ 
- 
ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างกา
รฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
และปฏิบัติจริงในกรณีศึกษา 

1.6 
เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
และสามารถจัดการกับปัญหา 
คุณธรรม 
จริยธรรมในทุกสถานการณ์ได้อย่
างหมาะสม 

- ส่งเสริม 
และจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีก
ารวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธร
รมในการดำรงชีพและการปฏิบัติง
านในวิชาชีพ 

 

2 ความรู้ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 60 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม
พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 ไม่ประเมิน 
- 

- สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
การประยุกต์และพัฒนาความรู้เชิง
ประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน 
เช่น การสัมมนา 
การอภิปรายหรือการฝึกปฏิบัติ 
รายงานกรณีศึกษา 
- ประเมินผลจากรายงาน ชิ้นงาน 
ตามท่ีกำหนดในรายวิชา 
 
 

2.2 สามารถอธิบายความรู้ 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา
ชีพ ระบบสุขภาพ กฎหมาย 
ความรู้ด้านการจัดการ 
การบริหารงานบริการกายภาพบ
ำบัดหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ 
ร่วมกับการสัมมนา การอภิปราย 
การค้นคว้า 
- 
จัดกิจกรรมให้มีการวิเคราะห์ร่วม
กับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้
วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่ว
นร่วม 
- 
จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหากรณีศึก
ษา สถานการณ์จริง การสัมมนา 
โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

2.3 
สามารถอธิบายสาระสำคัญของศ
าสตร์ที่เป็นวิชาชีพกายภาพบำบั
ดเพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริม 
ป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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- 
มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบท
ความวิจัย 
บทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
และนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน 

2.4 ไม่ประเมิน 
- 

 

 

 

3 ทักษะทางปัญญา 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 25 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม
พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 
สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดปร
ะโยชน์ 

- 
ส่งเสริมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความ
รู้ด้วยตนเอง 
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในกา
รเรียน 

- 
กำหนดมาตรฐานการประเมินผลก
ารเรียนรู้ โดยใช้ Rubrics 
- สอบภาคปฏิบัติ  
- 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- 
ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเ
ติม 
การเลือกรับและนำข้อมูลความรู้ที่
ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่
างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

3.2 
สามารถคิดอย่างเป็นระบบและแ
ก้ไขปัญหาได้ 

- 
จัดกิจกรรมให้มีการใช้ตัวอย่างกร
ณีศึกษา 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปั
ญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระ
บบ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตนำเสนอ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ 
และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 
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3.4 ไม่ประเมิน 
- 

- 
ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤ
ติกรรม 
และผลงานจากการค้นคว้า 
ศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอ
บหมาย 
- ประเมินความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาผ่านการนำเสนอ
การสัมมนาในชั้นเรียน 
และในรายงานผู้ป่วย 
- 
ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
 

3.5 
สามารถวางแนวทางในการทำงา
นทางกายภาพบำบัดแก่ประชาช
นอย่างปลอดภัยโดยใช้องค์ความ
รู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ย
วข้อง 

- 
สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยว
กับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอ
ดภัยและมีคุณภาพในการให้บริกา
รทางกายภาพบำบัด 

3.6 
สามารถค้นคว้าและประเมินหลักฐ
านเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้หรือ
บูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น 
ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
ส่งเสริมให้นิสิตมุ่งเน้นการใช้ทักษ
ะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัด และสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
- 
จัดสัมมนาโดยให้นิสิตนำเสนอควา
มรู้ทางวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบำบัด 
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิ
ชาการอย่างสร้างสรรค์และมีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ 

3.7 
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้
วยตนเอง 

- 
ส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีในการค้น
คว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อ
ง 

 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม
พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
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4.1 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 
 
 

- 
จัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรั
บตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมก
ลุ่ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- 
ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันใ
นชั้นเรียน 
- 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแส
ดงออกของนิสิตในขณะร่วมการสั
มมนาและปฏิบัติกรณีศึกษา 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- 
จัดกิจกรรมที่มีประเด็นที่เป็นปัญ
หาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรี
ยนรู้ 
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึ
น 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญห
าโดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

4.3 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานกา
รณ์ต่าง ๆ 

- 
สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ื
อฝึกให้นิสิตสามารถปรับตัวในสถ
านการณ์ต่าง ๆ 

4.4 
มีจิตบริการและมีปฏิสัมพันธ์อย่า
งสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ 
ผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา 

- 
จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิ
ดการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร
ะหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
อันจะนำไปสู่การฝึกท่ีจะสร้างควา
มสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.5 
มีความรับผิดชอบในการพัฒนาต
นเอง และวิชาชีพ 

- 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเส
ริมให้ทำงานเป็นทีมและการแสดง
ออกของภาวะผู้นำและผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลาย
สถานการณ์ 
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ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นข
องตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังคว
ามคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มป
ฏิบัติและสัมมนา 

 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 5 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม
พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเ
ด็นปัญหา 

- 
สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- 
ประเมินจากความสามารถในการ
นำเสนอการสัมมนา  
- 
ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล 
การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะส
ม 
 

5.2 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิท
ธิภาพ 

- 
มอบหมายให้นิสิตนำเสนอการสัม
มนาโดยใช้ทักษะการสื่อสารที่เหม
าะสม 

5.3 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้
น เก็บรวบรวมข้อมูล 
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถา
นการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
มอบหมายให้นิสิตใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถื
อ 
และเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมประ
กอบการนำเสนองาน 

 
6 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      ไม่ประเมิน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สปั
ดา
ห์ท่ี 

วนัท่ี เวลา 
บรร
ยาย 

ปฏิบั
ติ 

สมั
มน
าเส
ริมบ
รรย
าย 

สมั
มน
าเส
ริมป
ฏิบั
ติ 

ประ
เมิน
ในชั ้
นเรี
ยน 

สอ
บบร
รยา
ย 

สอ
บป
ฏิบั
ติ 

จ านว
นชัว่โ
มงท่ีใ
ช้ใน
การเ
ตรีย
มคว
ามพ
ร้อม
ก่อน
และ
หลงั
การเ
รียน
และเ
ตรีย
มสอ
บแล
ะท ากิ
จกรร
มท่ีไ
ด้รบั
มอบ
หมา
ย 

จ าน
วน
นิสิ
ต 

จ าน
วน
อาจ
ารย ์

สดั
ส่วน
อาจ
ารย ์

:นิสิ
ต 

หวัข้อ 

อาจารย ์

สถานท่ี / 

ห้องเรียน 

 

พิเศษ/He

ad 

ร่วมสอ
น 

ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 
ร่วมสอ

น 
ร่วมสอน 

ร่วมสอ
น 

ร่วมสอ
น 

ร่วมสอ
น 

ร่วมสอ
น 

 

1 

พฤ. 26 พ.ค. 

65 

13.3
0-

15.3
0 2               85 1 85 

1.CVA: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.ธน                     online 

 

    

15.3
0-

17.3
0 2               85 1 85 

2.Parkinson disease: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.อคัรวุฒิ                     online 

 

2 

อ. 31 พ.ค. 

65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 

3.Myelitis/neuromuscular junction: 
etiology/pathophysiology/medical 
management พญ.นฤมล                     online 

 

    

9.30
-

11.3
0 2               85 1 85 

4.SCI: etiology/pathophysiology/medical 
management 

นพ.กุลพฒั
น์                     online 
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11.3
0-

12.3
0 1               85 1 85 

5.TBI: etiology/pathophysiology/medical 
management 

นพ.กุลพฒั
น์                     online 

 

  พฤ. 2 ม.ิย. 65 

13.3
0-

15.3
0 2               85 1 85 

6.Alzheimer disease, dementia: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.มณฑล                     online 

 

    

15.3
0-

17.3
0 2               85 1 85 

7.Motor neuron disease: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.ธเนศ                     online 

 

3 

อ. 7 ม.ิย. 65 

8.30
-

9.30 
          1   2 

  

  

  

Lecture examination I (หวัขอ้ 1-4) (CVA: 

etiology/ pathophysiology/ medical 
management (3.4%), Parkinson disease: 
etiology/ pathophysiology/ medical 
management (3.4%), 
Meningitis/encephalitis: etiology/ 
pathophysiology/ medical management 
(1.6%), SCI: etiology/ pathophysiology/ 
medical management (3.4%)) อ.ยุภาภรณ์     

                

online 

 

    

9.30
-

11.0
0 1.5               85 1 85 

8.Neuropathy include nerve injury, nerve 
root plexus disorder, facial nerve palsy: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.นฤพชัร                     online 

 

    

11.0
0-

12.3
0 1.5               85 1 85 

9.Cerebellar disease: 
etiology/pathophysiology/medical 
management นพ.ชยัชนะ                     online 

 

  พฤ. 9 ม.ิย. 65 

13.3
0-

17.3
0   4             85 2 43 

Standardized assessment (ไม่ม ีmanual 

practice) อ.รมัภา 
พรพรห

ม                   online 

 

4 อ. 14 ม.ิย. 65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 

10.Myelitis/neuromuscular junction: 
etiology/pathophysiology/medical 
management พญ.นฤมล                     online 

 

    

9.30
-

10.3
0 1               85 1 85 

11.Principle treatment for neurological 
patients/case presentation 

อ.ณัฐกาญจ
น์                     online 

 

    

10.3
0-

12.3
0   2             85 7 12 Orofunction training  

ณัฐกาญจน์ วรียา พรียา จริาภรณ์ สายธดิา ธรีวฒัน์ ยุภาภรณ์ 

        online 

 

  

พฤ. 16 ม.ิย. 

65 

13.3
0-

14.3
0 

          1   2 

  

    

Lecture examination II (หวัขอ้ 5-8) (TBI 

:etiology/ pathophysiology/ medical 
management (1.6%), Alzheimer disease, 
dementia: etiology/ pathophysiology/ 
medical management (3.4%), Motor 
neuron disease: etiology/ 
pathophysiology/ medical management 
(3.2%), Neuropathy include nerve injury, อ.ยุภาภรณ์     

                

online 
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nerve root plexus disorder, facial nerve 
palsy: etiology/ pathophysiology/ 
medical management (2.4%)) 

    

14.3
0-

16.3
0 2               85 1 85 

12.Motor control and motor learning 
(ประเมนิในชัน้เรยีน (3.4%)) อ.รมัภา                     online 

 

    

16.3
0-

17.3
0 1               85 1 85 

13.Abnormal muscle tone management 
(ประเมนิในชัน้เรยีน (1.7%)) วรียา                     online 

 

5 อ. 21 ม.ิย. 65 

8.30
-

12.3
0   4             85 7 12 Abnormal muscle tone management  

วรียา พรียา จริาภรณ์ สายธดิา ธรีวฒัน์ 
ยุภาภร
ณ์ 

พรพรหม 

        

308, 
321 

 

  

พ. 22 ม.ิย. 

65 

8.30
-

12.3
0       4         85 4 21 

Principle treatment for neurological 
patients/case presentation 

ณัฐกาญจน์ 
ยุภาภร
ณ์ 

ธติมิาศ วนัวสิาข์       

        

308, 
321 

 

  

พฤ. 23 ม.ิย. 

65 

13.3
0-

15.3
0   2             85 7 12 

Applied PNF techniques in neurological 
patients  

วรียา พรียา จริาภรณ์ พรพรหม ธรีวฒัน์ วนัวสิาข์ นิธนิันท์ 

        

308, 
321 

 

    

15.3
0-

17.3
0 2               85 1 85 

14.Meningitis/encephalitis: 
etiology/pathophysiology/medical 
management พญ.อารดา                     online 

 

6 อ. 28 ม.ิย. 65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 

15.Management of impaired balance 
and postural control in CVA 
(ประเมนิในชัน้เรยีน (1.7%)) 

วนัวสิาข์             

        online 

 

    

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 

Management of impaired balance and 
postural control in CVA  

วนัวสิาข์ 
ยุภาภร
ณ์ 

นิธนิันท์ 
ณัฐกาญจ

น์ 
ธติมิาศ 

พรพรห
ม 

จริาภรณ์ 

        

308, 
321 

 

  

พ. 29 ม.ิย. 

65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 
16.Management of impaired functional 
activities in CVA  

จริาภรณ์             
        online 

 

   

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 

Management of impaired functional 
activities in CVA  

จริาภรณ์ วรียา  พรียา สายธดิา ธรีวฒัน์ วนัวสิาข์ ธติมิาศ 

        

308, 
321 

 

  

พฤ. 30 ม.ิย. 

65 

13.3
0-

14.3
0 1               85 1 85 

17.Management of sit to stand, gait and 
lower limb impairment in CVA  

ธติมิาศ             

        online 

 

    
14.3

0-   3             85 7 12 
Management of sit to stand, gait and 
lower limb impairment in CVA  

ธติมิาศ วนัวสิาข์ ยุภาภรณ์ นิธนิันท์ 
ณัฐกาญจ

น์ 
ธรีวฒัน์ พรียา 

        

308, 
321 
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17.3
0 

7 อ. 5 ก.ค. 65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 
18.Management of upper limb 
impairment in CVA  

ณัฐกาญจน์             
        online 

 

   

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 

Management of upper limb impairment 
in CVA  

ณัฐกาญจน์ ธติมิาศ วนัวสิาข์ ยุภาภรณ์ นิธนิันท์ 
พรพรห

ม 
ธรีวฒัน์ 

        

308, 
321 

 

  พ. 6 ก.ค. 65 

8.30
-

12.3
0       4       2 85 4 21 

Case study PBL (Stroke) 
การประเมนิผลหลงัการรกัษา การสิน้สุดการรกัษา 
และการบนัทกึ (ประเมนิในชัน้เรยีน (3%)) สายธดิา นิธนิันท์ พรพรหม ธรีวฒัน์               

308, 
321 

 

  พฤ. 7 ก.ค. 65 

13.3
0-

17.3
0       4       2 85 4 21 

Case study PBL (Stroke) 
การประเมนิผลหลงัการรกัษา การสิน้สุดการรกัษา 
และการบนัทกึ (cont.) ณัฐกาญจน์ วนัวสิาข์ พรียา ธรีวฒัน์               

308, 
321 

 

8 อ. 12 ก.ค. 65 

8.30
-

12.3
0       4       2 85 4 21 

Case study PBL (Stroke) 
การประเมนิผลหลงัการรกัษา การสิน้สุดการรกัษา 
และการบนัทกึ (cont.) ยุภาภรณ์ 

จริาภร
ณ์ วรียา ธติมิาศ               

308, 
321 

 

9 อ. 19 ก.ค. 65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 19.PT management in spinal cord injury  สายธดิา                     online 
 

    

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 PT management in spinal cord injury 1 

สายธดิา 
จริาภร
ณ์ 

วรียา  พรียา ธรีวฒัน์ 
พรพรห

ม 
วนัวสิาข์ 

        

308, 
321 

 

  

พฤ. 21 ก.ค. 

65 

13.3
0-

17.3
0         4     4 85 11 8 

Intregration of PT management and PNF 
technique for CVA (หวัขอ้ที ่15, 16, 17, 18 ) 

(19%) ยุภาภรณ์ 

จริาภร
ณ์ 

ณัฐกาญจ
น์ พรียา วรียา วนัวสิาข์ สายธดิา นิธนิันท์ ธติมิาศ 

พรพรห
ม ธรีวฒัน์ 

213, 
308, 
321 

 

10 อ. 26 ก.ค. 65 

8.30
-

9.30           1   2       

Lecture examination III (หวัขอ้ 9-11, 14, 

16) (Cerebellar disease: etiology/ 
pathophysiology/ medical management 
(2.4%), Myelitis/neuromuscular junction: 
etiology/pathophysiology/medical 
management (1.6%), Principle treatment 
for neurological patients/case 
presentation (1.7%), 
Meningitis/encephalitis: 
etiology/pathophysiology/medical 
management (3.2%), Management of 
impaired functional activities in CVA 
(1.7%)) ยุภาภรณ์ ธรีวฒัน์      

  

          
301, 
302 

 

    

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 PT management in spinal cord injury 2 สายธดิา 

จริาภร
ณ์ วรียา พรียา ธรีวฒัน์ 

พรพรห
ม วนัวสิาข์         

308, 
321 

 

  

พ. 27 ก.ค. 

65 

8.30
-

10.3
0       2         85 4 21 PT management in spinal cord injury  สายธดิา 

จริาภร
ณ์ วรียา พรียา               

308, 
321 
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10.3
0-

12.3
0               2       

Review: PT management in neurological 
patient (Active learning)                       

   

  พฤ. 1 ก.ย. 65 

13.3
0-

14.3
0 1               85 1 85 20.PT management in Parkinson disease  พรพรหม                     online 

 

    

14.3
0-

17.3
0   3             85 7 12 PT management in Parkinson disease 1 พรพรหม 

นิธนิันท์ ยุภาภรณ์ วนัวสิาข์ 
ณัฐกาญจ

น์ 
ธติมิาศ ธรีวฒัน์ 

        

308, 
321 

 

11 อ. 6 ก.ย. 65 

8.30
-

9.30 1               85 1 85 
21.PT management in patient with 
incoordination problem พรียา 

           
        online 

 

    

9.30
-

12.3
0   3             85 7 12 

PT management in patient with 
incoordination problem 1 

พรียา  วรียา จริาภรณ์ สายธดิา ธรีวฒัน์ 
ยุภาภร
ณ์ 

ณัฐกาญจ
น์ 

        

308, 
321 

 

  พฤ. 8 ก.ย. 65 

13.3
0-

15.3
0       2       1 85 2 43 PT management in Parkinson disease  พรพรหม นิธนิันท์                   

308, 
321 

 

    

15.3
0-

17.3
0       2       1 

10
0 2 25 

PT management in patient with 
incoordination problem พรียา 

วรียา 

                  

308, 
321 

 

12 จ. 12 ก.ย. 65 

8.30
-

9.30           1   2       

Lecture examination IV (หวัขอ้ 17-21) 

(Management of sit to stand, gait and 
lower limb impairment in CVA (1.7%), 
Management of upper limb impairment 
in CVA (1.7%), PT management in spinal 
cord injury (1.7%), PT management in 
Parkinson disease (1.7%), PT 
management in patient with 
incoordination problem (1.7%)) ยุภาภรณ์ ธรีวฒัน์                  

301, 
302 

 

    

9.30
-

10.3
0 1               85 1 85 

22.PT management in traumatic brian 
injury (ประเมนิในชัน้เรยีน (1.7%)) ยุภาภรณ์                     online 

 

    

10.3
0-

12.3
0   2             85 7 12 PT management in traumatic brian injury  

ยุภาภรณ์ นิธนิันท์  วนัวสิาข์ 
ณัฐกาญจ

น์ 
ธติมิาศ 

พรพรห
ม 

จริาภรณ์ 

        

308, 
321 

 

  

พฤ. 15 ก.ย. 

65 

13.3
0-

15.3
0   2             85 7 12 PT management in traumatic brian injury  

ยุภาภรณ์ นิธนิันท์  วนัวสิาข์ 
ณัฐกาญจ

น์ 
ธติมิาศ 

พรพรห
ม 

จริาภรณ์ 

        

308, 
321 

 

    

15.3
0-

17.3
0       2         85 4 21 PT management in traumatic brian injury  ยุภาภรณ์ 

นิธนิันท์  

ธติมิาศ 

ณัฐกาญจ
น์ 

              

308, 
321 
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13 อ. 20 ก.ย. 65 

8.30
-

12.3
0       4       1 85 4 21 PT in other neurological condition (7%) 

ธติมิาศ 
พรพรห

ม 
วรียา ยุภาภรณ์ 

              

308, 
321 

 

  

พฤ. 22 ก.ย. 

65 

13.3
0-

17.3
0             4 2 85 7 12 

Lab examination (PT management in 
spinal cord injury (8%))  

สายธดิา 
จริาภร
ณ์ 

วรียา  พรียา ธรีวฒัน์ 
พรพรห

ม 
วนัวสิาข์ 

       

308, 
321 

 

14 อ. 27 ก.ย. 65 

8.30
-

12.3
0       4         85 4 21 PT in other neurological condition (cont.) 

ธติมิาศ นิธนิันท์ 

สายธดิา วนัวสิาข์               

308, 
321 

 

  

พฤ. 29 ก.ย. 

65 

13.3
0-

17.3
0       4         85 4 21 PT in other neurological condition (cont.) 

ธติมิาศ ธรีวฒัน์ 

พรียา จริาภรณ์               

308, 
321 

 

15 อ. 4 ต.ค. 65 

8.30
-

12.3
0       4       1 85 4 21 

Current PT management in neurological 
condition (5%) ธรีวฒัน์ 

ยุภาภร
ณ์ สายธดิา นิธนิันท์               

308, 
321 

 

  พฤ. 6 ต.ค. 65 

13.3
0-

15.3
0         2     2 85 11 8 

Intregration of PT management for 
Parkinson disease and  patient with 
incoordination problem  

(หวัขอ้ที ่20, 21) (8%) พรียา 
จริาภร
ณ์ 

ณัฐกาญจ
น์ ยุภาภรณ์ วรียา วนัวสิาข์ สายธดิา นิธนิันท์ ธติมิาศ 

พรพรห
ม ธรีวฒัน์ 

213, 
308, 
321 

 

   

15.3
0-

17.3
0             2   85 11 8 Lab examination  พรพรหม พรียา 

ณัฐกาญจ
น์ จริาภรณ์ วรียา วนัวสิาข์ สายธดิา 

ยุภาภร
ณ์ ธติมิาศ นิธนิันท์ ธรีวฒัน์ 

213, 
308, 
321 

 

16 อ. 11 ต.ค. 65 

8.30
-

12.3
0       4         85 4 21 

Current PT management in neurological 
condition (cont.) ธรีวฒัน์ 

ยุภาภร
ณ์ สายธดิา นิธนิันท์               

308, 
321 

 

  

พ. 12 ต.ค. 

65 

8.30
-

10.3
0               2       

Conclusion: PT management in 
neurological patient (Active learning)                       

   

    
รวม 30 40 0 44 6 4 6 30        

                      
  

 

    
รวม 30 90                     

                      
  

 

 

คณาจารย์ให้ค าแนะน า (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติอย่างสม ่าเสมอภายหลังการสอบในแต่ละคร้ังและในการสมัมนาทุกคร้ัง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    รายละเอยีดการประเมนิอยู่ในหมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 

3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตดัเกรด   

● การประเมินผล 

กจิกรรมที่ 1: การสอบภาคทฤษฎี      50% 

  กจิกรรมที่ 2: การสอบภาคปฏบิัติ     35% 

กจิกรรมที่ 3: รายงานผู้ป่วยกรณีศึกษาและการปฏบิัติกรณีศึกษา   3%  

กจิกรรมที่ 4: สัมมนา       12% 

   รวม       100% 

● เกณฑ์การพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ์ 
- นิสติตอ้งมาเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด 
จงึจะมสีทิธิส์อบและรบัการประเมนิ 

- คะแนนสอบภาคปฏบิตัติอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 

และคะแนนสอบภาคทฤษฎตีอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จงึจะถอืว่าสอบผ่าน โดยคะแนนรวมองิเกณฑ ์

สอบผ่านทีเ่กรด C ขึน้ไป (เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวชิาชพีกายภาพบ าบดั) 

   ระดบัคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดงันี้ 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45-49.9 D 

0-44.9 E 
  

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 

 1. Bromley, I,1991. Tetraplegia and paraplegia: aquide for physiotherapist, 4th eds. Churchill 

Livingstone. New York. 

2. Curr, J.H., Roberta B.S. 1982. Motor learning programe for stroke. William Heineman. 

London.. 
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3. O’Sullivan, S.B., Schmit, Z.T., 1980. Physical Rehabilitation and treatment. 3rdeds.F.A. Davis. 

Philadelphia.. 

4. Schmit,R.A, 1982. Motor control and learning behavioral emphasis. Champain, II; Human 

Kinetics.  

5. Shumway-Cook A, Woollacott, M.H.,1985. Motor control theory and practical application. 

William and Wilkins, Philadelphia. PA6, 82-91. 

6. Umphred, D.A., 1995. Neurological rehabilitation, 3rd eds. Mosby, St. Louis. 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

1.  ระบบการเคล่ือนไหว โดย รัมภา บุญสนิสขุ และ ประโยชน์ บุญสนิสขุ, 2004. 

2. เอกสารค าสอนและประกอบการสอน รายวิชา กบ 241 

หลักการประเมินทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบประสาท 

3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 

1. เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา  

https://www.physiotherapyexercises.com/PTX.aspx 

2. เวบ็ไซด์วิชาการทางด้านกายภาพบ าบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

http://www.rehabmeasures.org 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- สงัเกตจากพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ระหว่างการท าสมัมนา และอภปิราย  
- สงัเกตปฏสิมัพนัธ์ การมสีว่นร่วมในการซกัถาม อภปิรายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน  

- ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา 
- การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผูส้อน โดยทมีผูร้่วมสอน  

- การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของผูส้อนโดยผูเ้รยีน 

3. การปรบัปรงุการสอน 

- การน าผลการประเมนิผูส้อน ประเมนิตนเองและประเมนิรายวชิามาพจิารณา 
และหาแนวทางในการปรบัปรุงวธิกีารสอนและการเรยีนรูข้องนิสติ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
และ มคอ.5 ปีท่ีผ่านมา 

การด าเนินการปรบัปรงุ ความต้องการสนับสนุนจากสาขา
วิชา 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
- พจิารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงคร์ายวชิา 

การจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถท าใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไวแ้ละวธิกีารประเมนิผลที่
ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิา 

- การก าหนดเกณฑป์ระเมนิการสมัมนา การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน การมสีว่นร่วม 

อภปิรายและพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิต์ามมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิาเมื่อสิน้สุดการเรยีนของรายวชิานี้โดยอ
าจารยแ์ละนิสติ 

- พจิารณาตดัเกรดในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณาจารย์ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
- น าขอ้คดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพือ่ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุ่นต่อไป 

- น าผลการประเมนิการสอนของตนเองมาพฒันาวธิกีารเรยีนการสอนและวธิกีารประเมนิผลใหต้ร
งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และพจิารณาเนื้อหาสาระใหม้คีวามทนัสมยั 

- ปรบัปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


