มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 221การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ221การจัดท่าและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
PX221Positioning, Transfer and Ambulation
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

wanvisap@swu.ac.th

อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา(หลัก)

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

kanogwan@swu.ac.th

อ.ดร.กนกวรรณ วิชยั วงศ์

kanokwan@swu.ac.th

อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผสู ้ อน

อ.ดร.ทิพวัลย์ โอภาสกรุ ณา

tippawano@swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ ณรงค์

nuttakarn@swu.ac.th

อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน

อ.ดร.นิธินนั ท์ ชัยคีรี

nithinun@swu.ac.th

อาจารย์ผสู ้ อน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้ อง 122, 220 และ 234
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่ อ เรี ยนรู้ แ ละฝึ กการจั ด ท่ า ทาง การฝึ กผู้ ป่ วยเคลื่ อ นย้ ายตั วเอง การใช้ เก้ า อี้เข็น และการใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วย รวมทั้งประยุกต์ใช้ หลักการเหล่านี้ให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยในภาวะต่างๆ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถอธิ บายหลักการของการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ข้อห้ามข้อควรระวัง และการ
ดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพยาธิ สภาพ (2.2, 2.4)
2. สามารถอธิ บาย และเลือกวิธีสอนการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ได้เหมาะสมกับพยาธิ
สภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย (2.2, 2.4, 3.3)
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วยที่ควรได้รับรักษาด้วยการจัดท่าทาง การเคลื่อนย้ายตนเอง และ
การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมถึงแสดงวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของตนเองและ
กลุ่ม (3.3, 4.2)
4. สามารถปฏิบตั ิการสอน สาธิ ต ในการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
และเหมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละรายได้ (3.3, 4.2)
5. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลผูป้ ่ วยกรณี ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้
เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละรายได้ (5.2)
6. สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างมีระเบียบวินยั ซื่ อสัตย์ และรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
ในช่วงการฝึ กปฏิบตั ิการ (1.5)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและฝึ กการจัดท่าทางผู้ป่วย การฝึ กผู้ป่วยเคลื่อนย้ ายตัวเอง การใช้ เก้ าอี้เข็น และฝึ ก
ใช้ อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมทั้งประยุกต์ใช้ หลักการเหล่านี้ให้ เหมาะสมในภาวะต่างๆ
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
0 ชม./ภาค
การศึกษา

ตามความต้ องการ
ของนิสติ เฉพาะราย

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

43 ชม./3 ชม./
ภาคการศึกษา

0.5 ชม./ภาค
การศึกษา
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ) ไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๕. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิง
๔.
ตัวเลข
ความสัมพันธ์
การ
๖. ทักษะการ
๓. ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๒. ความรู ้
สื่อสาร
ปฏิบตั ิ
ปั ญญา
และ
และการ
ทางวิชาชีพ
ความ
ใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเท
ศ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมไปพร้ อ มกับ วิ ชาที่ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบั ติต นต่ อ ผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า งเหมาะสม และปฏิบั ติตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ สังคมส่วนรวม
รวมถึง สามารถปฏิบั ต ิง านและดํา เนิ น ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่า งราบรื่ น โดยมี คุณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา และระหว่างการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริ มให้ มี การพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึ งหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ และการ
ปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนในกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ผู้ เรี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท่ี เป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ สามารถบูรณา
การความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. ไม่ประเมิน
กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 3

4. มีความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ไม่ประเมิน
6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ อ้ างอิงความรู้เชิงประจักษ์ใน
การรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
จั ด รู ป แบบการเรี ยนรู้ ของรายวิ ช าการจัดท่าและการเคลื่ อ นไหวในภาคปฏิบั ติ อย่ างเป็ นระบบ
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิ ช าสามารถใช้ รู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ ท่ีห ลากหลายทั้งการฝึ กปฏิบั ติ
ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการค้ นคว้ า การวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อปั ญหา กรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
จากการสัมมนา การอภิปราย และการฝึ กปฏิบัติ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา เพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพั ฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เคราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู อ้ ื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารทาง
กายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสนใจที่จะทําการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การจั ด สั ม มนาโดยให้ นิ สิ ต ได้ นํ า เสนอความคิ ด ของตนเอง และมี ก ารแลกเปลี่ ยน
ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
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3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมิน
จากการสัมมนาในรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. แทรกสอดเนื้ อหาการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ร่ ว มงานหรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างผู้ เรี ย นและผู้ สอน อัน จะนําไปสู่ การฝึ กที่จ ะสร้ างความสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคล
2. จัดการสัมมนาให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและกล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึ ก ษาทํ า ความเข้า ใจในประเด็ น ปั ญ หา เลื อ กและประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค ทาง
สารสนเทศที่เกีย่ วข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
6.1 วิธกี ารสอน

1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website หนังสือ และอภิปรายผลร่ วมกันใน
ชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ นิสติ ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ ข้อมูล
อ้ างอิงได้ ถูกต้ อง
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษาในวิชาการจัดท่า
และการเคลื่อนไหว โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อให้ นิ สิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด มีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1.มี ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด ในการตรวจประเมิน วินิ จฉั ย
ป้ องกัน รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก าร ตามข้ อ กําหนดสภากายภาพบําบั ด
หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด รวมทั้ ง การใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
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3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
5. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิ เคราะห์ ปัญหาและวางแผนการแก้ ไขปั ญ หา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
2. จัดการสัมมนาให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ สัมมนากรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ แสดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าแหล่งอ้ างอิงได้ อย่างเหมาะสม
4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัตกิ าร
5. จัดการสัมมนาและฝึ กปฏิบัติการให้ นิสิตรู้จักหน้ าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึ กการมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ดี ี และสามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึ กปฎิบัตกิ ารการจัดท่าและการเคลื่อนไหว
และการมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัตกิ าร การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ ไขปั ญหาร่วมกับการใช้ เหตุผล
ทางคลินิกและการอ้ างอิง
3. ประเมิน จากสัมมนากรณี ศึ กษาที่แ สดงถึงการวิ เคราะห์ ปั ญ หา และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลที่มีการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
4. ประเมินจากการนําเสนอกรณีศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย
5. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงหน้ าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้

กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 1/ 2558 (กลุ่ม 1)

8.30-9.30

2
3

พฤ 27 สค. 58
พฤ 3 กย. 58

1

9.30-10.00

0.5

10.00-11.30

1.5

8.30-11.30

3

ผู้สอน

สอบปฏิบตั ิ

พฤ 20 สค. 58

SDL

1

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

ประมวลการสอน วิชา กบ 221 ชื่อวิชา การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 1(0 - 3 -0)
หัวข้อ

อาจารย์

Introduction to positioning and
ambulation

วันวิสาข์
กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

Lab: positioning and transfer
technique I
Lab: positioning and transfer
technique II

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์
กนกวรรณ
วิชัยวงศ์
กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

8.30-9.30

1

9.30-10.00

0.5

Principle and application for
ambulation by wheelchair

กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สื่อการสอน

122

Principle & application for
positioning

Lab: positioning and transfer
technique III

ห้ องเรียน

ทิพวัลย์
ทิพวัลย์
ทิพวัลย์

1. เอกสาร
213, 216 ประกอบการสอนวิชา กบ
221
2. คอมพิวเตอร์และ
213, 216
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียงไม้
213, 216
เตี้ย
4. เบาะรองนอน
213, 216 หมอนรองศีรษะ หมอน
รองขา หมอนใบเล็ก
1. เอกสาร
122
ประกอบการสอนวิชา กบ
221

มคอ. 3
10.00-11.30

1.5

4

พฤ 10 กย. 58

8.30-11.30

3

5

พฤ 17 กย. 58

8.30-9.30

1

9.30-11.00

0.5

6

พฤ 24 กย. 58

8.30-11.30

3

7

พฤ 1 ตค. 58

8.30-11.30

3

8

พฤ 8 ตค. 58

8.30-9.00

0.5

9.00-11.30

2.5

8.30-11.30

3

พฤ 15 ตค. 58

Seminar: application in
specific condition I

1.5

11.00-11.30

9

Lab: ambulation by
wheelchair I
Lab: ambulation by
wheelchair II
Lab: ambulation by
wheelchair III

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

122

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

122

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

122

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

122

ณัฐกาญจน์

วันวิสาข์

122

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

122

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213, 216

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213, 216

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียงไม้
เตี้ย เบาะรองนอน
4. Wheelchair,
stretcher, sliding board
5. ชุดบันไดไม้ และ
ทางลาดเก้ าอี้มพี นักพิง
เก้ าอี้เตี้ย

SDL: ทบทวนบทเรียน
Lab: ambulation by
wheelchair (ประเมินการ
ปฏิบตั ิ)
Lab: Positioning and transfer
technique (ประเมินการ
ปฏิบตั ิ)
Principle and application for
bed activities and transfer
technique
Lab: Bed activities (side to
side, move up-downward)
Lab: Bed activities
(sidelying,prone, sitting)

กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชา กบ 221

2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียงไม้
213, 216
เตี้ย เบาะรองนอน

มคอ. 3

10

พฤ 22 ตค. 58

8.30-11.30

3

Lab: Transfer technique

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

หมอนรองศีรษะ หมอน
รองขา หมอนใบเล็ก
213, 216
ผ้ าขนหนูเล็ก-ใหญ่ ผ้ า
คลุมตัวผู้ป่วย

11

พฤ 29 ตค. 58

8.30-11.30

3

Lab: Bed activity and
transfer (ประเมินการปฏิบตั ิ)

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213, 216 4. เข็มขัด

8.30-9.00

0.5

Principle and application for
ambulation with gait devices

วันวิสาข์

9.00-11.30

2.5

lab: ambulation with gait
devices (gait pattern)

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

lab: ambulation with gait
devices (sitting-standing)

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

12

พฤ 5 พย. 58

13

พฤ 12 พย. 58

8.30-11.30

3

14

พฤ 19 พย. 58

8.30-11.30

3

15

พฤ 26 พย. 58

8.30-11.30

3

16

พฤ 3 ธค. 58

8.30-10.00

1.5

10.00-11.30
0

43

3

lab: ambulation with gait
devices (others)
Lab: Ambulation with gait
devices (ประเมินการปฏิบตั ิ)
Seminar: application in
specific condition II
1.5 Lab Examination
1.5 47.5

กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 11

122

1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา กบ
221
2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. Crutches, one
point cane, three point
cane, walker, parallel
bar

มคอ. 3
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 1/ 2558 (กลุ่ม 2)

1

พฤ 20 สค. 58

8.30-9.30

1

9.30-10.00

0.5

10.00-11.30

1.5

2

พฤ 27 สค. 58

8.30-11.30

3

3

พฤ 3 กย. 58

8.30-9.30

1

9.30-10.00

0.5

10.00-11.30

1.5

8.30-11.30

3

4

พฤ 10 กย. 58

หัวข้อ

อาจารย์
พิเศษ

Introduction to positioning &
ambulation
Principle & application for
ambulation by wheelchair
Lab: ambulation by
wheelchair I
Lab: ambulation by
wheelchair II

-

อาจารย์
วันวิสาข์
ณัฐ
กาญจน์
ณัฐ
กาญจน์
ณัฐ
กาญจน์

ห้ อง

ผู้สอน

สอบปฏิบตั ิ

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ที่

ประมวลการสอน วิชา กบ 221 ชื่อวิชา การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 1(0 - 3 -0)

122
วันวิสาข์

122

วันวิสาข์

122

วันวิสาข์

122

Lab: ambulation by
wheelchair III

-

ณัฐ
กาญจน์

วันวิสาข์

122

Principle & application for
positioning

-

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

213,
216

-

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

Lab: positioning and transfer
technique I
Lab: positioning and transfer
techniqueII

กบ 221 การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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213,
216
213,
216

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
กบ 221
2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียง
ไม้ เตี้ย เบาะรองนอน
4. Wheelchair,
stretcher, sliding board
5. ชุดบันไดไม้ และ
ทางลาดเก้ าอี้มพี นักพิง
เก้ าอี้เตี้ย
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
กบ 221
2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียง
ไม้ เตี้ย

มคอ. 3

5

พฤ 17 กย. 58

8.30-9.30

1

9.30-11.00

0.5

6

พฤ 24 กย. 58

8.30-11.30

3

7

พฤ 1 ตค. 58

8.30-11.30

3

พฤ 8 ตค. 58

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

213,
216

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

213,
216

-

กนกวรรณ
วิชัยวงศ์

ทิพวัลย์

122

-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

-

Seminar: application in
specific condition I

1.5

11.00-11.30

8

Lab: positioning and transfer
technique III

4. เบาะรองนอน
หมอนรองศีรษะ หมอน
รองขา หมอนใบเล็ก

SDL:ทบทวนบทเรียน
Lab: Positioning and
transfer technique (ประเมิน
การปฏิบตั ิ)
Lab: ambulation by
wheelchair (ประเมินการ
ปฏิบตั ิ)

8.30-9.00

0.5

Principle and application for
ambulation with gait devices

9.00-11.30

2.5

lab: ambulation with gait
devices (gait pattern)

-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

9

พฤ 15 ตค. 58

8.30-11.30

3

lab: ambulation with gait
devices (sitting-standing)

-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122

10

พฤ 22 ตค. 58

8.30-11.30

3

lab: ambulation with gait
devices (others)

-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122
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1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
กบ 221
2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. Crutches, one
point cane, three point
cane, walker, parallel
bar

มคอ. 3
11
12

พฤ 29 ตค. 58
พฤ 5 พย. 58

3

Lab: Ambulation with gait
devices (ประเมินการปฏิบตั ิ)

8.30-9.00

0.5

Principle and application for
bed activities and transfer
technique

9.00-11.30

2.5

8.30-11.30

13

พฤ 12 พย. 58

8.30-11.30

3

14

พฤ 19 พย. 58

8.30-11.30

3

15

พฤ 26 พย. 58

8.30-11.30

16

พฤ 3 ธค. 58

8.30-10.00

Lab: Bed activities and
transfer techniques
Lab: Bed activities and
transfer techniques
Lab: Bed activities and
transfer technique

3
1.5

10.00-11.30
0

43

3

0

Lab: Bed activity and
transfer techniques (ประเมิน
การปฏิบตั ิ)
Seminar: application in
specific condition II
1.5 Lab examination
1.5 47.5

หมายเหตุ สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในชัว่ โมงปฏิบตั ิการ 1:14
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-

วันวิสาข์

ณัฐกาญจน์

122
213,
216

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213,
216

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213,
216

-

ทิพวัลย์

นิธนิ ันท์

213,
216

213,
216
213,
216

1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
กบ 221
2. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉาย LCD
3. เตียงไม้ สงู เตียงไม้
เตี้ย เบาะรองนอน
หมอนรองศีรษะ หมอน
รองขา หมอนใบเล็ก
ผ้ าขนหนูเล็ก-ใหญ่ ผ้ า
คลุมตัวผู้ป่วย
4. เข็มขัด

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
1
คุณธรรมจริยธรรม
1.5, 2.2, 2.4, 3.3
(1.4, 1.8, 2.1, 3.4,
6.1, 6.3, 6.4)

1

1, 2

2

วิธีการประเมิน
- ความมีระเบียบ
วินัยในการเข้ าชั้น
เรียน
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
- ประเมินการ
ปฏิบัติ
ความรู้
- ประเมินการ
1.5, 2.2, 2.4, 3.3 ปฏิบัติ
(1.4, 1.8, 2.1, 3.4, - สังเกตพฤติกรรม
6.1, 6.3, 6.4)
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
ทักษะทางปัญญา
- ประเมินการ
1.5, 2.2, 2.4,
ปฏิบัติ
3.3, 4.2, 5.2
- สัมมนากรณีศึกษา
(1.4, 1.8, 2.1, 2.6, - สังเกตพฤติกรรม
3.1, 3.4, 5.3, 6.1, ในชั้นเรียน การมี
6.2, 6.3, 6.4)
ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
- ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ - สัมมนา
ระหว่างบุคคลและความ กรณีศึกษา
รับผิดชอบ
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
3.3, 4.2, 5.2
(2.6, 3.1, 5.3, 6.1, ส่วนร่วมกับเพื่อน
ร่วมชั้น
6.2, 6.3, 6.4)
- ประเมินการมี

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
- ตลอดภาค
- การศึกษา
- สัปดาห์ท่ี 6, 7,
11, 15, 16

สัดส่วนการประเมิน
10 %

- สัปดาห์ท่ี 6, 7,
11, 15, 16

35 %

- สัปดาห์ท่ี 6, 7,
11, 15, 16
- สัปดาห์ท่ี 5, 16

35 %

สัปดาห์ท่ี 5, 16

10 %
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มคอ. 3

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน
วิธีการประเมิน
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
2
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - สัมมนา
สัปดาห์ท่ี 5, 16
ตัวเลข การสื่อสาร และ กรณีศึกษา
การใช้ เทคโนโลยี
- สังเกตพฤติกรรม
สารสนเทศ
ในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน
3.3, 4.2, 5.2
(2.6, 3.1, 5.3, 6.1, ร่วมชั้น
- ประเมินการมี
6.2, 6.3, 6.4)
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
หมายเหตุ ผลการเรียนรูใ้ นเครือ่ งหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

สัดส่วนการประเมิน

10 %

-

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ จากการประเมินผลระหว่างเรี ยนและการสอบปฏิบตั ิ 80%
1.1 Positioning 20 คะแนน
20%
1.2 Bed activity and transfer technique 20 คะแนน
20%
1.3 Wheelchair activity and ambulation 20 คะแนน
20%
1.4 Ambulation with gait and assistive devices 20 คะแนน
20%
2. สัมมนา 2 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน
20%
รวม
100%
เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60 นิสิตมี
โอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งโดยอยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อบ โดยคะแนนรวมของนิ สิตต้องได้เกรด C จึงจะถือว่า
สอบผ่าน
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หมายเหตุ
เกณฑ์ การให้ ระดับขั้น ตัดสิ นดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับขั้นระดับคะแนน
80.0-100
A
4
75.0-79.9
B+
3.5
70.0-74.9
B
3
65.0-69.9
C+
2.5
60.0-64.9
C
2
55.0-59.9
D+
1.5
50.0-54.9
D
1
< 50
E
0
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Pierson FM. and Fairchild SL. Principles and techniques of patient care. 3rd ed. Philadelphia:
Saunders, 2002.
2. Mayall. J.K., Desharnais, G. (1990) Positioning in a wheelchair. New Jersey: Slack.
3. Sinaki, M. (1993) Basic clinical rehabilitation medicine. 2nd ed. St.Louis: Mosby.
4. Smith SF, Duell DJ, Martin BC. Clinical nersing skills basic to advanced skills. 5th ed. New
Jersey: Prentice-Hall, Inc; 2000.
5. Sisto SA, Druin E, Sliwinski MM. Spinal cord injuries management and rehabilitation. 1st ed.
Missouri: Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc, 2009.
6. Kozier B, Erb G, Blais K, Johnson JY, Temple JS. Techniques in clinical nursing. 4th ed.
Redwood: Addison-wesley nursing, 1993.
7. O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical rehabilitation assessment and treatment. 3rd ed.
Philadelphia: F.A. Davis Company, 1994.
2.เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
แหล่งเพิ่มเติมข้ อมูลการเรียนใน
รายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุ นจาก

แนะนําแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
การศึกษาในรายวิชา ตั้งแต่ครั้งแรก
ที่รายวิชาเปิ ดสอน

สาขาวิชา/คณะ
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดทําแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินก่อน
นํามาใช้ สอบจริง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
- ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการให้ นิสติ แสดงวิธกี ารแก้ ไขปัญหาจากกรณีศึกษา ภายหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ และอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนพร้ อมข้ อเสนอแนะแก้ ไขมานําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้ อมูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป
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