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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6004201 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

2. จํานวนหนวยกิต

2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
อาจารยผูสอน อาจารยคณะพยาบาลศาสตร และ วิทยากรจากภายนอก
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

235
เพื่อใหนัก ศึก ษามีความรูความเขาใจแนวคิด และหัวใจสําคัญ ของการดูแลแบบประคับ ประคอง
สามารถนําไปปรับใชในการสรางสัมพันธภาพ และการดูแลผูปวย และญาติ ใหเผชิญกับความตายอยางสงบ มี
สติ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาที่ตองการเพิ่มประสบการณในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
2.2 ใหเนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต
2.3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายของรายวิชา
แนวคิด หลักการ การดูแลแบบประคับประคอง การยอมรับกระบวนการธรรมชาติของชีวิต วิถีการ
ดําเนินชีวิต บริบทของสภาวะจิต ทักษะการสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย ญาติ การใหครอบครัวมี
สวนรวมในการดูแ ล การสง เสริม การใชชีวิตแบบปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตของผูปวย และการดู แลอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก สติ สมาธิ ความเปนปจจุบัน สิทธิผูปวย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนศ.เปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห และตามที่นักศึกษาตองการโดยการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. สัมมนา เรื่อง การตายยางสงบโดย 1. การนําเสนอและการ
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ผลการเรียนรู
หลักศาสนาและจริยธรรมในการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกตอง ความดี
และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของผูปวยที่ดูแล
ประคับประคอง
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง
4.1.5 มีความซื่อสัตยและมีวินัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสามารถจัดการกับปญหา
จริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/
ผูใชบริการ ไดรับรูและเขาใจสิทธิ
ของตนเอง
2. ความรู
4.2.2 มีความรู ความเขาใจ
ในสาระสําคัญของศาสตรที่เปน
พื้นฐานของชีวิต ไดแก องครวม
การสื่อสาร การแพทยทางเลือก
หลักปรัชญา ศาสนา กฎหมาย
จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับการดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง
4.2.3 มีความรู ความเขาใจ ใน
สาระสําคัญของกระบวนการ
พยาบาล และกระบวนการ
แกปญหาในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
4.2.4 มีความรู ความเขาใจ
ในสาระสําคัญของศาสตรและ
ศิลปะในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง

วิธีการสอน
มีวิทยากร เปนผูนําทางศาสนา
2. วิเคราะหประเด็นปญหาทางดาน
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผูปวยแบบประคับ
ประคอง
3. นําเสนอผลการวิเคราะหประเด็น
ปญหาทางดานกฎหมายและจริยธรรม
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละการ
สะทอนคิด
4. ศึกษาดูงานสถานบริการพยาบาล
ดานการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง

วิธีการประเมินผล
อภิปรายกลุมจากการสัมมนา
และการวิเคราะหประเด็น
จริยธรรม
2. รายงานการสัมมนาและ
การวิเคราะหประเด็น
จริยธรรมและกฎหมาย และ
การศึกษาดูงาน
3. สอบ MCQ 5 ขอ
4. ประเมินพฤติกรรม
เกี่ยวกับระเบียบวินยั ในการ
เรียนตามแบบประเมิน
5. ประเมินผลกระบวนการ
กลุม (ตลอด Course 10%)

1. บรรยายรวมกับการอภิปราย
2. มอบหมายใหศึกษาคนควาความรู
จากฐานขอมูลตางๆ และหลักฐานเชิง
ประจักษ
3. ศึกษาดูงาน และเขียนรายงาน
การนําเสนอ และการสะทอนคิด
4. ศึกษาผูป วยเฉพาะราย และ
วางแผนใหการพยาบาลผูปวยแบบ
ประคับประคองตามกระบวนการ
พยาบาล 1 ราย

1. ขอสอบ MCQ 40 ขอ
2. หลักฐานการคนควาขอมูล
จากการเขียนรายงาน และ
การนําเสนอรายงาน
3. จากแผนการพยาบาล
ผูปวย
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ผลการเรียนรู
4.2.5 มีความรูในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศทางการพยาบาล
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออน
จุดแข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลแและ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ โดยใชองค
ความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยาง
เปนระบบและสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพกับผูรับบริการ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและสมาชิกทีม
4.4.4 รับผิดชอบในบทบาทของ
การเปนนักศึกษา การเรียนรูดว ย
ตนเอง และทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหทํางานกลุม
กลุมละ 5 คน เลือกประเด็นปญหา
ทางดานกฎหมายและจริยธรรมในการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคองจาก
ประสบการณนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน
ในสถานบริการสุขภาพตางๆ
วิเคราะหประเด็นปญหา และหาแนว
ทางแกไข โดยใชความรูจากศาสตร
ทางการพยาบาลและศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และเขียนรายงานโดยมีการ
อางอิงจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2. มีการนําเสนอรายงานการ
วิเคราะหประเด็น และมีการอภิปราย
อยางกวางขวาง เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. ศึกษาผูปว ยที่ใหการดูแลแบบ
ประคับประคอง และวางแผนใหการ
พยาบาลแบบประคับประคองตาม
กระบวนการพยาบาลคนละ 1 ราย
4. สัมมนาเรื่องการตายอยางสงบ

1. ประเมินกระบวนการกลุม
โดยประเมินตนเอง ครู และ
เพื่อน บอกแนวทางการ
พัฒนาตนเอง และการให
ขอมูลยอนกลับ (10%)
2. ประเมินการเขียนรายงาน
และการอางอิง รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณและฉบับยอ

1. มอบหมายใหศึกษาผูปวยเปน
รายบุคคล
2. มอบหมายใหทํางานกลุม เปลี่ยน
กันเปนหัวหนาทีม สมาชิกทีม
3. มอบหมายใหทํางานกลุม โดยให
ทุกคนมีโอกาสเปนหัวหนาทีม
4. มอบหมายใหทํางานกลุม
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
มีการรวมอภิปรายทั้งภายในกลุมและ
ระหวางกลุม

1. ผลการรวบรวมขอมูล
ผูปวยแบบองครวม
2. ประเมินกระบวนการกลุม
ตามแบบฟอรมที่กําหนดโดย
การประเมินตนเอง ครู และ
เพื่อน รวมประเมิน
3. ประเมินพฤติกรรม
เกี่ยวกับระเบียบวินัยใน
การเรียน
4. ประเมินการเขียนรายงาน
การวิจัยทั้งฉบับสมบูรณและ
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วิธีการสอน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.3 สื่อสารภาษาไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
การอาน การเขียน และการ
นําเสนอ รวมทั้งสามารถอาน
วารสาร และตําราภาษาอังกฤษ
อยางเขาใจ
4.5.4 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 เลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ

วิธีการประเมินผล
ฉบับยอ

1. มอบหมายใหศึกษาคนควาดวย
1. แบบประเมินการเขียน
ตนเองจากแหลงขอมูลทั้งจากวารสาร รายงานและการนําเสนอ
ตําราภาษาไทย ตําราภาษาอังกฤษ
รายงาน
ฐานขอมูลตางๆ เพื่อจัดทํารายงาน
2. มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอ
รายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอเรื่อง
ที่
1 หนวยที่ 1 แนวคิด หลักการ การ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
1.1 ประวัติความเปนมาของการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
1.2 ปรัชญาของการดูแลแบบ
ประคับประคอง
1.3 คําศัพทตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
1.4 ลักษณะการดูแลแบบ
ประคับประคอง
1.5 หลักการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
1.6 บทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
3 - บรรยายและอภิปรายกลุม
โดยใช PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
ประกอบ

ผูสอน
อาจารยประจํา
วิชา
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอเรื่อง
ที่
ชัว่ โมง
2 หนวยที่ 2 การประเมินแบบองครวม 3
และการสื่อสาร (Holistic
Assessment and
communication)
2.1 ดานรางกาย
(7)
2.2 ดานสุขภาพจิต
2.3 ดานสังคม
2.4 การสื่อสารกับผูปวยที่ดูแลแบบ
ประคับประคอง( Communication
to palliative care)

3

4

- ความเขาใจเกี่ยวกับระยะใกลตาย
- ปญหาการสื่อสารกับผูปวยที่ดูแล
แบบประคับประคอง
- การประเมินความคาดหวังที่ยังไม
บรรลุ
- การใหกําลังใจ
- การสื่อสารกับผูปวยวิกฤติและ
ครอบครัวในผูปวยวิกฤติ
2.5 การสื่อสารเพื่อการบําบัด
(Therapeutic communication)
หนวยที่ 3 การดูแลและการควบคุม
3
อาการในระยะสุดทาย
(Caring and symptom control
at the end of life)
(14)
3.1 การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ทางกาย
3.2 การดูแลผูปวยระยะสุดทายดาน
อื่นๆแบบองครวม
3.3 การดูแลโดยแพทยทางเลือก
(โยคะ ชีกง ศิลปบําบัด)
หนวยที่ 4 การดูแลดานจิตใจและจิต 3
วิญญาณ (Mental and spiritual
care)
4.1 การชวยเหลือผูปวยที่ตองการการ
ดูแลแบบประตับประคองดวยวิธีแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
- บรรยายรวมกับอภิปรายกลุม อาจารยประจํา
- มอบหมายใหดูแลผูปวยตาม วิชา
กระบวนการพยาบาล 1 ราย
- บันทึกการสนทนากับผูปวย

- บรรยายรวมกับอภิปราย

อาจารยประจํา
วิชา

- ฝกปฏิบัติการยาบาล

อาจารยประจํา
กลุม

- สัมมนาและใหความรูโดย
ผูนําทางศาสนา

-อาจารยประจํา
วิชา
-ผูนําทาง
ศาสนา
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ที่

5

6

7

16

หัวขอเรื่อง
พุทธ
4.2 มุมมองของศาสนาคริสตในการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
4.3 มุมมองของศาสนาอิสลามดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง
หนวยที่ 5 การดูแลผูปวยกอนตาย
(End of life care)
5.1 การดูแลผูปวยกอนตายในหนวย
วิกฤติ การหยุดการรักษาเพื่อประทัง
ชีวิต
5.2 การดูแลเด็กกอนตาย มุมมองของ
ผูปวยเด็กกับความตาย
5.3 การดูแลในภาวะใกลตายและหลัง
ความตาย
หนวยที่ 6 ประเด็นทางดานกฏหมาย
และจริยธรรมในการดูแลแบบ
ประคับประคอง
การสะทอนคิดของนักศึกษา และการ
ดูแลดานจิตวิญญาณของพยาบาล
(Nursing student reflection
and caring for the nurse’s
spirit)
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

3
(7)

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายรวมกับอภิปราย
- สัมมนา
- ฝกปฏิบัติงาน

-อาจารยประจํา
วิชา
-อาจารยประจํา
กลุม

- เขียน วิเคราะห นําเสนอ
อภิปรายประเด็นทางดาน
กฏหมายและจริยธรรมในการ
ดูแลแบบประคับประคอง
นักศึกษารายงานความรูศึก
ของตนเองหลังฟงการนําเสนอ
ประเด็นปญหาทางดาน
กฎหมายและจริยธรรมในการ
ดูแลแบบประคับประคอง

-อาจารยประจํา
วิชา
-อาจารยประจํา
กลุม
อาจารยประจํา
วิชา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรู
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
ที่คาดหวัง
1
4.1.1, 4.2.2, 4.2.4 สอบ
- สอบปลายภาค
2
4.1.4, 4.1.5, 4.4.4 ระเบียบวินัยในการเรียน
- การเขาชั้นเรียน
- การสงงานตรงเวลา
- การแตงกาย
- พฤติกรรมการใชหองเรียน

คณะกรรมการ
คุมสอบ
สัปดาหที่ สัดสวนของ
กําหนด การประเมินผล
17
ตลอด
เทอม

15%
5%
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การ
ประเมิน

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
- มารยาทในชั้นเรียน
- การสัมมนา
- กระบวนการกลุม
- การวิเคราะหประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
รายงานกลุม
- รายงานการสัมมนา
- รายงานวิเคราะหประเด็นกฎหมาย +
จริยธรรม

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.8,
4.4.2, 4.4.4

4

4.1.1, 4.1.3, 4.1.6,
4.1.8, 4.2.2, 4.2.4,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 นําเสนอรายงาน
- สัมมนา
- วิเคราะหประเด็น
4.1.6, 4.1.8, 4.6.1, - การฝกปฏิบัติงาน
4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 - กรณีศึกษา
- การสะทอนคิด

5
6

สัปดาหที่ สัดสวนของ
กําหนด การประเมินผล
8
12

5%
5%

7
11

10%
10%

8

5%
5%
20 %
10 %
5%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 คณะผูสอนติดตามผลการเรียนและหาแนวทางในการแกไขรวมกัน
3.2 ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลและรายกลุม
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบหลังการสอบเพื่อใหนักศึกษารับรูจุดบกพรองของตนเอง
3.4 สอนและสอบซอมเสริมในรายสอบไดคะแนนต่ํากวา รอยละ60
3.5 กํากับ ดูแลและติดตามความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่องและใหคําปรึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประเสริฐ เลิศสงวน และคณะ. (2551). การดูแลผูปวยระยะสุดทาย. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ :
โรงพิมพรักษาสัมพันธ.
ทัศนีย ทองประทีป. (2549). พยาบาล : เพื่อนรวมทุกขผูปวยระยะสุดทาย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาล
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เกื้อการุณย.
ศิริพันธุ สาสัตย. (2551). การพยาบาลผูสูงอายุ : ปญหาที่พบบอยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Ferrell, R.B. & Nessa, C. (2006). Textbook of palliative nursing. 2nd ed. New York :
Oxford University Press, Inc.
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การวิพากษการออกแบบรายวิชา และประมวลการสอนโดยทีมผูสอน และ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
3.2 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

