มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 223 วิชา การรักษาดวยไฟฟาความถี่ต่ําและปานกลาง
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ223 การรักษาดวยไฟฟาความถี่ต่ําและปานกลาง
PX223 Low and medium frequency electrotherapy
2. จํานวนหนวยกิต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ดร.ทิพวัลย มีแตม

tippawano@swu.ac.th

อาจารยผูประสานงานรายวิชา

อาจารย ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค nuttakarn@swu.ac.th

อาจารยผูประสานงานรายวิชา

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข

rumpa@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

ผศ ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน

nopporn@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

อาจารยดร.วันวิสาข พานิชาภรณ wanvisa@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ kanokwan@swu.ac.th

อาจารยผูสอน

อาจารยวาสนา เตโชวาณิชย

อาจารยผูสอน

wassana@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) -ไมมีคณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 1

มคอ. 3

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
6 ตุลาคม พ.ศ.2558
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อใหนิสิต
1.1 อธิบายคุณลักษณะและตัวแปรตาง ๆ ของกระแสไฟฟาความถี่ต่ํา และความถี่ปานกลาง ตอไปนี้ได
อยางถูกตอง
- กระแสตรง
- กระแสสลับ
- กระแส ที อี เอ็น เอส
- กระแสไฟตรงศักยสูง
- กระแสอินเตอรเฟอเรนเชียล
- กระแสไดอะไดนามิก
กลาง

1.2 วิเคราะหและอธิบายผลทางสรีรวิทยาเมื่อรางกายไดรับกระแสไฟฟาความถี่ต่ําและความถี่ปาน

1.3 อธิบายหลักการกระตุน และผลทางสรีรวิทยาของวิธีการรักษาตอไปนี้ไดอยางถูกตอง
- การกระตุนกลามเนื้อที่มีเสนประสาทมาเลี้ยง
- การกระตุนกลามเนื้อที่ขาดเสนประสาทมาเลี้ยง
- การผลักดันน้ํายาเขาสูรางกาย
- การกระตุนไฟฟาเพื่อลดปวด
- การกระตุนไฟฟาเพื่อลดบวม
- การกระตุนไฟฟาเพื่อซอมแซมเนื้อเยื่อ
- การกระตุนไฟฟาฟาเพื่อทํากิจกรรม (Functional electrical stimulation)
1.4 อธิบายหลักการการใชสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบปอนกลับ
1.5 เลือกใชกระแสในขอ 1.1 พรอมทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกใชในการรักษาไดเหมาะสมกับพยาธิ
สภาพของผูปวยที่กําหนด
- ปฏิบัติการวินิจฉัยดวยไฟฟาโดยวิธี SD-curve ได
- ระบุขอบงชี้ อันตราย ขอหาม และขอควรระวังของวิธีในการรักษาในขอ 1.3 ไดอยาง
ถูกตอง
- ปฏิบัติการดวยวิธีการในขอ 3 ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผูปวยที่กําหนด
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเกณฑวิชาชีพ

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 2

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ และตั ว แปรต า ง ๆ ของกระแสไฟฟ าความถี่ ต่ํา และความถี่ ป านกลาง การใช
เครื่องกระตุนไฟฟา หลักการการกระตุน ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟา และการใชสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ
แบบปอนกลับ รวมถึงการประยุกตใชทางกายภาพบําบัด
2.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชม./ภาค
การศึกษา

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติการ/PBL
สัมมนา/อภิปราย
ตามความตองของการของนิสิตเฉพาะราย
60 ชม./ภาค
การศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง
18 ชม./ภาค
การศึกษา

3.จํานวนชั่วโมงที่ตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมที่ตองการ) ไมนอยกวา 1 ชม./
สัปดาห

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
สงเสริมให นิ สิต สามารถพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมไปพรอมกั บ วิท ยาการที่ ศึกษาได อยางเหมาะสม
เพื่อให ส ามารถปฏิ บั ติงานและดํ าเนิ น ชี วิตรว มกับ ผูอื่น ในสังคมไดอยางราบรื่น และเปน ประโยชนตอสังคม
สวนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาดังตอไปนี้
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 3

มคอ. 3

1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กสิ ทธิผูบ ริโภคสิ ทธิผูป วยตลอดจนสิทธิของผูป ระกอบวิชาชี พกายภาพบํ าบัด ที่มีความสําคั ญตอการ
ปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีคานิยมแนวคิดที่ถูกตองสามารถแยกแยะความดีความชั่วและจัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพได
3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
6. ไมประเมิน
7. ไมประเมิน
8. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
2. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. ส งเสริ ม การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทํ า ของตนเองการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ระหว า งการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมการแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติความรู
2 ความรู
2.1 ความรูที่พัฒนา
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติกระบวนการวิจัยพื้นฐานและความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถบูรณา
การความรูเพื่อใชในการดูแลสุขภาพที่นําไปสูสุขภาพที่ดีของผูรับบริการโดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู
ดังนี้
1. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
2. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ
3. มีความรูในศาสตรของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและเนนธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ
ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนปจจุบัน
4. ไมประเมิน
5. ไมประเมิน
6. ไมประเมิน
7. ไมประเมิน
2.2 วิธีการสอน
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 4
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1. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการสัมมนาการอภิปรายการคนควา
การวิเคราะห
2. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวมจัดใหมีการใชหัวขอปญหา
กรณีศึกษาสถานการณจริง
3. การฝกปฏิบัติโดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและปฏิบัติกับกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ
อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงานชิ้นงานที่กําหนด
4. การประเมินตนเองของผูเรียนทักษะทางปญญา
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่พัฒนา
นิสิตไดรับการพัฒนาดวยการการจัดประสบการณการเรียนรูใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดย
กําหนดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาดังนี้
1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไมประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่เกี่ยวของเพื่อให
เกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ ก ต ใช แ ละบู ร ณาการความรูในสาขากายภาพบํ า บั ด กั บ ความรูในศาสตรอื่ น ๆที่
เกี่ ย วข อ งในการแก ไขป ญ หาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละบริบ ททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาและการใชทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิง
3. มอบหมายงานที่ มุ ง ให นิ สิ ต ได เรี ย นรู แ ละค น คว า หรื อ นํ า เสนอรายงานที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจความสามารถในการคิดวิเคราะหในการสัมมนาการ
อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ
2. ประเมินผลรายงานชิ้นงานที่กําหนด
3. การประเมินตนเองของผูเรียน
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 5

มคอ. 3

นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพื่อใหสามารถทํางานรวมกัน
ได มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละเรี ย นรู ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองโดยกํ า หนดผลการเรี ย นรู ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้
1. ไมประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
3. ไมประเมิน
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอสังคมรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองวิชาชีพองคกรและ
สังคมอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตาม
ทางวิชาการและวิ ชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็ นของตนและพรอมที่ จ ะ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพองคกรและสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. ไมประเมิน
3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดการเขียนและสามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานรายงานกรณีศึกษารวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยใหนิสิตไดใชทักษะการ
สื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอการอภิปรายรายงานกรณีศึกษาในรายวิชาโดยใหใชทักษะ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 6

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1

พ. 13 ม.ค. 59

2

พฤ. 14ม.ค. 59

3
4
5

พฤ. 21 ม.ค. 59
ศ. 22 ม.ค. 59
พฤ. 28ม.ค. 59

8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

10.30-11.30

1

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
15.30-16.30
15.30-16.30
13.30-16.30

1
1
1
1
1

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

กลุมที่1
หัวขอ
General structure of electrical
pulse generator &
instrumentations,
Principle of electrical stimulation
Introduction to use of
stimulators, electrodes and
different parameters
Physiological
response
to
electrical stimulation
DC and Iontophoresis
Innervation muscle stimulation
FES and Myofeedback
SD-curve
Denervation muscle stimulation
Lab: Instrumentation and
หนา 7

อาจารย
อ.ชัชฎา

อ.ชัชฎา
อ.กนกวรรณ ว.
อ.ทิพวัลย
อ.รัมภา
อ.รัมภา
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย

สื่อการ
สอน
คอมพิวเตอร
,
Visualizer,
เอกสาร
ประกอบคํา
สอน,
เครื่องกระตุ
นไฟฟาที่
สามารถผลิต
กระแสไฟ
ประเภทตาง
(DC, TENS,
Diadynami
c current,
HVPC, IF)

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ
technique of stimulation

6

ศ. 29ม.ค. 59

13.30-16.30

3

Lab: DC and iontophoresis

7

พ. 10ก.พ. 59

8.30-11.30
11.00-12.30

3

Lab: Motor point1 (face, UE, LE)
SDL: Review Motor point (1 ชม)

8

พฤ. 11ก.พ. 59

13.30-16.30
16.30-17.30

3

Lab: Motor point2 (face, UE, LE)
SDL: Review Motor point (1 ชม)

9

พฤ. 18ก.พ. 59

13.30-16.30

3

Lab: SD curve

10

ศ. 19ก.พ. 59

13.30-16.30

3

Lab: Denervation muscle
stimulation
SDL: Denervation muscle

16.30-17.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 8

อาจารย
อ.ณัฐกาญจน
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.กนกวรรณ ว.
อ.ทิพวัลย

สื่อการ
สอน

11

พ. 24 ก.พ.59

8.30-12.30

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ
stimulation (1ชม)
Lab: Innervated muscle
stimulation, FES, Myofeedback

4

SDL (3ชม)
12

พฤ. 3มี.ค. 59

13.30-16.30

3

Seminar 1

13

พ. 9 มี.ค. 59

8.30-11.30

3

Seminar 1
SDL (3ชม)

14

ศ. 11 มี.ค. 59

13.30-16.30

3

15

พฤ. 17มี.ค.59

13.30-16.30

3

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis, Denervated
muscle stimulation, SD-curve,
Innervated muscle stimulation) –
ประเมินปฏิบัติ
Clinical application of
electrotherapeutic modalities 1

หนา 9

อาจารย
อ.จิราภรณ
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.กนกวรรณ ว.
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.จิราภรณ
อ.กนกวรรณ ว.
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ

สื่อการ
สอน

16

พฤ. 24 มี.ค. 59

13.30-15.30

17

ศ. 25มี.ค.59

18

พ. 30 มี.ค. 59

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30

19

พฤ. 31 มี.ค 59

13.30-17.30

4

20

พฤ. 7เม.ย.59

13.30-15.30

2

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2
1
1
1
1
1
1
1

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ
(Iontophoresis, Denervated
muscle stimulation, SD-curve,
Innervated muscle stimulation) –
ประเมินปฏิบัติ
Lecture exam

อาจารย
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย

อ.ทิพวัลย
อ.จิราภรณ
TENS
อ.จิราภรณ
Interferential current (IF)
อ.วาสนา
Electrotherapy to reduce edema อ.ณัฐกาญจน
Diadynamic current
อ.ชัชฎา
Electrotherapy for pain reduction อ.ชัชฎา
HVGC
อ.นพพร
Electrotherapy to accelerate อ.นพพร
wound healing
Lab: TENS, IF, HVPC and อ.ชัชฎา
Diadynamic current 1
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.จิราภรณ
Lab: TENS, IF, HVPC and อ.ชัชฎา
Diadynamic current 2
อ.วาสนา
อ.นพพร
หนา 10

สื่อการ
สอน

สอบปฏิบัติ

หัวขอ

อาจารย
อ.จิราภรณ

15.30-16.30

21

พ. 20เม.ย. 59

8.30-12.30

4

22

พ. 27 เม.ย.59

8.30-12.30

4

23

ศ. 29 เม.ย.59

13.30-15.00

24

พ. 4 พ.ค. 59

8.30-11.30

3

25

พ. 11พ.ค. 59

8.30-11.30
11.30-12.30

3

26

พฤ. 12พ.ค. 59

13.30-16.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

3

SDL: TENS, IF, HVPC and
Diadynamic current (1 ชม)
SDL (2 ชม)
อ.ณัฐกาญจน
อ.นพพร
Lab: Electrotherapy for pain, อ.ชัชฎา
edema reduction and healing อ.วาสนา
accerelation 1
Lab: Electrotherapy for pain, อ.ณัฐกาญจน
edema reduction and healing อ.นพพร
accerelation 2
SDL: Electrotherapy for pain, อ.ณัฐกาญจน
edema reduction and healing อ.นพพร
accerelation (1.5 ชม.)
อ.วาสนา
Seminar 2
อ.วาสนา
อ.นพพร
Seminar 2
อ.ชัชฎา
SDL: Seminar (1ชม)
อ.ณัฐกาญจน
SDL (3 ชม)
อ.ณัฐกาญจน
อ.นพพร
Clinical
application
of อ.ชัชฎา

หนา 11

สื่อการ
สอน

27

พ. 18พ.ค. 59

8.30-11.30

29

ศ. 20 พ.ค. 59

13.30-15.30

3

2

15.30-17.30

รวม

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

2

15 48

12 4

หัวขอ

อาจารย

electrotherapeutic modalities 2
(pain, edema reduction and
healing accerelation) – ป ร ะ เมิ น
ปฏิบัติ
Clinical
application
of
electrotherapeutic modalities 2
(pain, edema reduction and
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัติ
Lecture examination

อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน

Lab examination

อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.ชัชฎา
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน
เลขที่ 1 - 30

2

หนา 12

อ.ชัชฎา
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน
อ.ทิพวัลย
อ.จิราภรณ

สื่อการ
สอน

มคอ. 3

1

2

3
4
5

พ. 13ม.ค. 59

พฤ. 14 ม.ค. 59

พฤ. 21 ม.ค. 59
ศ. 22 ม.ค. 59
พ. 3 ก.พ. 59

8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

10.30-11.30

1

13.30-14.30

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

กลุมที่2

หัวขอ

อาจารย

1

General structure of electrical
pulse generator &
instrumentations, Principle of
electrical stimulation
Introduction to use of stimulators,
electrodes and different
parameters
Physiological
response
to
electrical stimulation
DC and Iontophoresis

อ.ทิพวัลย

14.30-15.30

1

Innervation muscle stimulation

อ.รัมภา

15.30-16.30

1

FES and Myofeedback

อ.รัมภา

15.30-16.30
15.30-16.30
8.30-11.30

1
1

SD-curve
Denervation muscle stimulation
Lab: Instrumentation and
technique of stimulation

อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.ณัฐกาญจน
อ.จิราภรณ
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3

หนา 13

อ.ชัชฎา

อ.ชัชฎา
อ.กนกวรรณ ว.

สื่อการ
สอน
คอมพิวเต
อร,
Visualizer
, เอกสาร
ประกอบ
คําสอน,
เครื่องกระ
ตุนไฟฟาที่
สามารถ
ผลิต
กระแสไฟ
ประเภท
ตาง (DC,
TENS,
Diadyna
mic
current,
HVPC, IF)

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ

6

พฤ. 4ก.พ. 59

13..30-16.30

3

Lab: DC and iontophoresis

7

ศ. 12ก.พ. 59

13..30-16.30
16.30-17.30

3

Lab: motor point1 (face, UE, LE)
SDL: Review Motor point (1 ชม)

8

พ. 17ก.พ. 59

8.30-11.30
11.30-12.30

3

Lab: motor point2 (face, UE, LE)
SDL: Review Motor point (1 ชม)

9

พฤ. 25ก.พ. 59

13..30-16.30

3

Lab: SD curve

10

ศ. 26ก.พ. 59

13.30-16.30

3

Lab: Denervation muscle
stimulation
SDL: Denervation muscle
stimulation (1 ชม)

16.30 -17.30

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 14

อาจารย
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.กนกวรรณ ว.
อ.ทิพวัลย
อ.จิราภรณ

สื่อการ
สอน

11

พ. 2 มี.ค.59

8.30-12.30

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ
Lab: Innervated muscle
stimulation, FES, Myofeedback

4

SDL (3ชม)
12

ศ. 4 มี.ค. 59

13.30-16.30

3

Seminar 1

13

พฤ. 10มี.ค. 59

13.30-16.30

3

Seminar 1
SDL (3ชม)

14

พ. 16 มี.ค. 59

8.30-11.30

3

15

พ. 23 มี.ค. 59

8.30-11.30

3

คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.กนกวรรณ ว.
อ.กนกวรรณ ว.
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.จิราภรณ
อ.ทิพวัลย
อ.วันวิสาข
อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย

Clinical
application
of
electrotherapeutic modalities 1
(Iontophoresis,
Denervated
muscle stimulation, SD-curve,
Innervated muscle stimulation) ประเมินปฏิบัติ
Clinical
application
of อ.กนกวรรณ ว.
electrotherapeutic modalities 1 อ.จิราภรณ
(Iontophoresis,
Denervated อ.วันวิสาข

หนา 15

สื่อการ
สอน

16

พฤ. 24 มี.ค. 59 13.30-15.30

17

ศ. 25 มี.ค.59

1

14.30-15.30
15.30-16.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30

1
1
1
1
1
1

18

พ. 30 มี.ค. 59

19

ศ. 1 เม.ย. 59

13.30-17.30

4

20

ศ. 8เม.ย. 59

13.30-15.30

2
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สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย
2

13.30-14.30

15.30-16.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ

อาจารย

muscle stimulation, SD-curve, อ.ทิพวัลย
Innervated muscle stimulation) ประเมินปฏิบัติ
Lecture exam
อ.ทิพวัลย
อ.จิราภรณ
TENS
อ.จิราภรณ
Interferential current (IF)
Electrotherapy to reduce edema
Diadynamic current
Electrotherapy for pain reduction
HVGC
Electrotherapy to accelerate
wound healing
Lab: TENS, IF,
HVPC and
Diadynamic current 1

อ.วาสนา
อ.ณัฐกาญจน
อ.ชัชฎา
อ.ชัชฎา
อ.นพพร
อ.นพพร

อ.ชัชฎา
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.จิราภรณ
Lab: TENS, IF,
HVPC and อ.ชัชฎา
Diadynamic current 2
อ.วาสนา
SDL: TENS, IF,
HVPC and อ.นพพร

หนา 16

สื่อการ
สอน

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

หัวขอ
Diadynamic current (1 ชม)
SDL (2 ชม)

21

พฤ. 21เม.ย. 59

13.30-17.30

4

22

พฤ. 28พ.ค.59

13.30-17.30

4

23

ศ. 29 เม.ย. 59

15.00-16.30

24

พ. 4 พ.ค. 59

8.30-11.30

3

25

พ. 11พ.ค. 59

8.30-11.30
11.30-12.30

3

26

ศ. 13พ.ค. 59

13.30-16.30
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3

อาจารย

อ.จิราภรณ
อ.ณัฐกาญจน
อ.นพพร
Lab: Electrotherapy for pain, อ.ชัชฎา
edema reduction and healing อ.วาสนา
accerelation 1
Lab: Electrotherapy for pain, อ.ณัฐกาญจน
edema reduction and healing อ.นพพร
accerelation 2
SDL: Electrotherapy for pain, อ.ณัฐกาญจน
edema reduction and healing อ.นพพร
accerelation (1.5ชม)
อ.วาสนา
Seminar 2
อ.ชัชฎา
อ.ณัฐกาญจน
Seminar 2
อ.วาสนา
SDL (1 ชม)
อ.นพพร
SDL (3 ชม)
อ.ณัฐกาญจน
อ.นพพร
Clinical
application
of อ.ชัชฎา
electrotherapeutic modalities 2 อ.วาสนา
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สื่อการ
สอน

27

พฤ. 19 พ.ค. 59

13.30-16.30

28

ศ. 20 พ.ค. 59

13.30-15.30

3

2

15.30-17.30

รวม
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สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

2

15

48

12

4

หัวขอ

อาจารย

(pain, edema reduction and
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัติ
Clinical
application
of
electrotherapeutic modalities 2
(pain, edema reduction and
healing accerelation) - ป ร ะ เ มิ น
ปฏิบัติ
Lecture examination

อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน

Lab examination

อ.กนกวรรณ ว.
อ.จิราภรณ
อ.วันวิสาข
อ.ทิพวัลย
อ.ชัชฎา
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน
เลขที่ 31 - 60

2

หนา 18

อ.ชัชฎา
อ.วาสนา
อ.นพพร
อ.ณัฐกาญจน
อ.ทิพวัลย
อ.จิราภรณ

สื่อการ
สอน

มคอ. 3

ขอกําหนดในการสงรายงานการปฏิบัติงาน
นิสิตสงรายงานการปฏิบัติการใหอาจารยผูสอนในแตละหัวขอปฏิบัติการภายใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการในหอขอนั้นๆ
ขอกําหนดในการเรียนฝกปฏิบัติการ
1. นิสิตสามารถใชหองฝกปฏิบัติการไดตามชวงวันและเวลาที่กําหนดไวในตารางสอน
2. นิสิตมีหนาที่รวมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบของหองฝกปฏิบัติการ
3. ในกรณีที่ตองขอเบิกอุปกรณสําหรับการฝก นิสิตตองทําเรื่องขอเบิกอุปกรณกอนวันใชจริงอยางนอย 3 วัน
ขอกําหนดในการจัดการฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน
1. นิสิตสามารถขอใชหองฝกปฏิบัติการไดตามชวงวันและเวลาที่กําหนดไวในตารางสอน และตองเปนเนื้อหาที่ไดผานการเรียนฝกปฏิบัติแลวเทานั้น
2. นิสิตตองทําเรื่องขอใชหองฝกปฏิบัติการกอนวันใชจริงอยางนอย 5 วัน โดยตองมีรายชื่อนิสิตที่ตองการฝกปฏิบัติประกอบ (โดยขอเอกสารไดที่คุณยุทธศักดิ์)
3. อนุญาตใหใชหองฝกปฏิบัติการไดไมเกินเวลา 20.30 น.
4. นิสิตที่ขอใชหองฝกปฏิบัติการทุกคนมีหนาที่รวมกันดูแลและรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดรวมถึงดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบของหองฝก
ปฏิบัติการ
5. ในกรณีที่ตองขอเบิกอุปกรณสําหรับการฝก นิสิตตองทําเรื่องขอเบิกอุปกรณกอนวันใชจริงอยางนอย 3 วัน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

1
ความรู
2.2, 3.1, 3.3, 2.2, (2.1, 2.3)
(2.1, 2.3, 3.4).
ทักษะทาง
ปญญา
3.1, 3.3, (3.4)
2
คุณธรรม
ประเมินปฏิบัติ
จริยธรรม
3.1,3.3
(1.6,1.7,2.4,4.
ความรู
2,4.4,5.1,5.3)
ทักษะทาง
ปญญา

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน
- สอบขอเขียน

ทักษะทาง
ปญญา

สอบขอเขียน1 (2.5%)
สอบขอเขียน2 (2.5%)

20 %
5%

ประเมินปฏิบัติ1 (2%)
ประเมินปฏิบัติ2 (1.25%))

3.25%

- ประเมินการปฏิบัติ

ประเมินปฏิบัติ1 (15%)
ประเมินปฏิบัติ2 (9.25%)

24.25%

- ประเมินการปฏิบัติ

ประเมินปฏิบัติ1 (18%)
ประเมินปฏิบัติ2 (11.25%)

29.25%

ประเมินปฏิบัติ1 (3%)
ประเมินปฏิบัติ2 (2%)

5%

ประเมินปฏิบัติ1 (2%)
ประเมินปฏิบัติ2 (1.25%)

3.25%

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ - ประเมินการปฏิบัติ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรู

สอบขอเขียน1 (10%)
สอบขอเขียน2 (10%)

- ประเมินการปฏิบัติ

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
- ประเมินการปฏิบัติ
และความ
รับผิดชอบ

3
สัมมนา /การ
คนควาตามที่
มอบหมาย
การมีสวนรวม
อภิปราย
การนําเสนอ
หนาชั้นเรียน

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมิน*

- สัมมนากรณีศึกษา
- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา
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สัมมนา /การคนควา
ตามที่มอบหมาย (1%)

สัมมนา /การคนควา
ตามที่มอบหมาย (2%)

1%

2%
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1.2,3.1,3.3,
ทักษะ
(1.1,1.3,1.4,1. ความสัมพันธ
5,1.6,1.7
ระหวางบุคคล
1.8,2.4,4.2,4.4 และความ
,5.3)
รับผิดชอบ

- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น
สัมมนากรณีศึกษา

สัมมนา /การคนควา
ตามที่มอบหมาย
การมีสวนรวมอภิปราย
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
(1%)

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีสวนรวมใน
การแส ด งค วาม คิ ด เห็ น
สัมมนากรณีศึกษา

สัมมนา /การคนควา
ตามที่มอบหมาย, การมี
สวนรวมอภิปราย, การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
(1%)

4
ระเบียบวินัย
งานในชั้นเรียน
1.4,1.5,4.2
(4.4)

คุณธรรม
จริยธรรม

- ความมีระเบียบวินัยใน
การเขาชั้นเรียน
- การสงรายงานปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ/รายงาน
รายบุคคล ตลอดภาค
การศึกษา (5%)

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูและการตัดเกรด
การประเมินผล:
1. การสอบขอเขียน
ครั้งที่ 1
12.5%
ครั้งที่ 2
12.5%
2. ประเมินปฏิบัติ
ครั้งที่ 1
40%
ครั้งที่ 2
25%
3. การสัมมนาและรายงานหนาชั้น
4. งานในชั้นเรียน (กิจกรรมและรายงานปฏิบัติการ)
รวม

1%

1%

5%

25%
65%
5%
5%
100%

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสิตตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. ในภาคทฤษฎี นิสิตตองไดคะแนนไมต่ํากวา 50%จึงจะถือวา สอบผาน
3. ในภาคปฏิบัติ นิสิตตองไดคะแนนไมต่ํากวา60% จึงจะถือวา สอบผาน
4. นิสิตที่ไดระดับเกรดต่ํากวา C ตองลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง
5. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ (เกณฑ B)
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ระบบการตัดเกรด (เกณฑ B)
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

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Watson T. (2008) Electrotherapy: evidence-based practice. 12th ed. New York: Churchill
Livingstone.
2. Kitchen S, Basin S. (2002) Electrotherapy: evidence-based practice. 11th ed. Edinburgh:
Churchill Livingstone.
3. Low J, Reed A. (1999) Electrotherapy explained: principles and practice. 3rd ed. Boston:
Butterworth Heinemann.
4. Nelson RM, Hayes KW, Currier DP. (1999) Clinical electrotherapy. 3rd ed. Stamford:
Appleton & Lange.
5. Gersh MR. (1992) Electrotherapy in rehabilitation. Philadelphia: Davis.
6. Kahn J. (1991) Principles and practice of electrotherapy. 2nd ed. New York: Churchill
Livingstone.
7. ประโยชน บุญสินสุข และคณะ (2529) การรักษาดวยกระแสไฟฟาความถี่ต่ํา กรุงเทพฯ เอส พี การ
พิมพ
8. ประโยชน บุญสินสุข (2546) เครื่องมือกายภาพบําบัด กรุงเทพฯ เอส พี การพิมพ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

จํานวนอาจารยในชั่วโมงการฝกปฏิบัติ
นอย
มีชั่วโมงฝกปฏิบัตินอย

เพิ่มอาจารยในชั่วโมงการฝก
ปฏิบัติ
เพิ่มชั่วโมงฝกปฏิบัตินอกชั่วโมง
เรียน

ความตองการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุมตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอื่นที่
ไมใชทีมผูรวมสอน
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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