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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชากบ 251  วิชาหลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 251  วิชา หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

PX251Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th 

 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

 

 

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th 

 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

 ผศ.ดร. สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 

 

prapawad@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์ suwatj@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th 
 

อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจญ็สุข peeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์นไวพจน์ pimonpor@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน 2559 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1.1 เลือกวิธกีารตรวจ และปฏบัิติการตรวจประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ถูกต้อง และเหมาะสม          

(2.2, 2.4, 3.3) 

1.2 แปลผลและวิเคราะห์ผลจากการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ถูกต้อง  

(2.2, 2.4, 3.3)  

1.3 แปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิติการ ฟิล์มเอก็ซเรย์ เอก็ซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจพิเศษทางหัวใจและปอด

ได้ (2.2, 2.4, 3.3) 

1.4 ซักประวัติและตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัดแก่ผู้ป่วยจาํลอง และผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาระบบหัวใจ

และปอดได้ (2.2, 2.4, 3.3) 

1.5 ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาเบ้ืองต้นทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาทางระบบ

หัวใจและปอดได้ (2.2, 2.4, 3.3) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด การแปลผล รวมทั้งศึกษาผล

ของการตรวจทางห้องปฏบัิติการพิเศษ เพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม. 
ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติการ 33 ชม./ 

สมัมนา 12 ชม. 
2 ชม. 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

     อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

โดยนิสิตสามารถเข้าปรึกษากบัอาจารย์ได้ตลอดภาคการศึกษา 
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๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ                       

ความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                               

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิง  ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ  ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธมินุษยชน สทิธิเดก็ 

สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ มีความสําคัญต่อการ

ปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์(ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง (ความรับผิดชอบรอง) 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ (ความรับผิดชอบรอง) 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบัิติงานในการตรวจร่างกายผู้ป่วยจริง 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ และสังคม

โดยรวม ในรูปแบบมอบหมายงาน/กจิกรรมกลุ่ม และทาํข้อตกลงก่อนการเรียน 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

 

2 ความรู ้

2.1  ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ 

และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของ

ผู้รับบริการ โดยกาํหนด ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการค้นคว้าการ

วิเคราะห์ สาธติการปฏบัิติ การฝึกปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา 

กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง และนาํข้อมูลเสนอในช้ันเรียน 

4. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การอภิปราย

หรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนัก

วิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานใน
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การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบท

ทางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน(ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกดิ

ผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาอย่าง  มีประสิทธภิาพ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

(ความรับผิดชอบรอง) 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สัมมนากรณีศึกษาและการใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. มอบหมายงานที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยหรือการวินิจฉัยต่างๆ  ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การอภิปราย

หรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

ทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม (ความ

รับผิดชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคม

อย่างต่อเน่ือง (ความรับผิดชอบรอง) 
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4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธก์ันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบของกิจกรรม

กลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาํไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทางวิชาการ

และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ  ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง

กนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ นาํเสนอที่

เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้ทกัษะการ

สื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

 

 

 

มคอ.3 กบ 251 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 



มคอ. 3 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการ

ประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามรถให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมี

ประสทิธภิาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั รักษา 

ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐาน

ของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิง

ประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน(ความรับผิดชอบรอง) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดยผสมผสาน

ความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย(ความรับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน  

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบัิติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผู้ป่วยระหว่างการฝึก

ปฏบัิติงานร่วมกบัโครงการกายภาพบาํบัดเพ่ือชุมชน 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติการตรวจร่างกายทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ครั้
งท

ี ่

วนัที ่ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏ

ิบ
ัต ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ปฏ
ิบ

ัต ิ

SD
L 

หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

1 พฤ 12 มค 60 8.30-9.30 1           1. vital signs  กนกวรรณ (ท) 302 - เอกสารประกอบการ

สอนวิชา กบ 251 

- คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองฉาย LCD 

- เตยีงปรับระดบั 

- ฟิล์มเอกซ์เรย์ปอด

ผู้ป่วยตวัอย่าง 

- เคร่ืองวัดความดนั 

- หูฟัง 

- สายวัด 

- อปุกรณว์ัด

สมรรถภาพปอด 

- ชุดเทปฟังเสยีงปอด

และหัวใจ 

- แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย 

    9.30-10.30 1           2. Heart sound & Breath sound  จินตนา 302 

    10.30-11.30 1           3. Pulmonary function test  จินตนา 302 

    11.30-12.30 1           
4. Interpreting medical 

investigation (biochemistry)  
สุกลัยา 302 

2 พฤ 19 มค 60 8.30-12.30   4         Lab: Vital sign measurement 

กนกวรรณ (ท) ประภาวดี  

สุกลัยา สุวฒัน ์ 

จินตนา จิราภรณ์ 

220 

3 พฤ 26 มค 60 8.30-9.30   1         Lab: Heart sound  

สุวฒัน ์ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

จินตนา จิราภรณ์ 

220 

    9.30-10.30   1         Lab: Breath sound  

จินตนา ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

สุวฒัน ์จิราภรณ์ 

220 

    10.30-12.30   2         Lab: Pulmonary function test  

จินตนา ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

สุวฒัน ์จิราภรณ์ 

220 
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หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

4 พฤ 2 กพ 60 8.30-9.30 1           
5. Interpreting medical 

investigation (hematology)  
กนกวรรณ (ท) 302 

 

    

9.30-10.30 1           

6. Interpreting medical 

investigation (Arterial blood 

gas) 

ประภาวดี 302 

    10.30-12.30 2           
7. X-ray and CT  in 

cardiopulmonary condition  
สุวฒัน ์ 302 

5 พฤ 9 กพ 60 8.30-9.30 1           8. EKG & Echocardiogram สุวฒัน ์ 302 

   

9.30-10.30   1         
Lab: Interpreting medical 

investigation (biochemistry)  

สุกลัยา ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุวฒัน์

จินตนา จิราภรณ์ 

220 

    10.30-11.30   1         
Lab: Interpreting medical 

investigation (hematology)  

กนกวรรณ (ท) สุวฒัน์

ประภาวดี สุกลัยา  

จินตนา จิราภรณ์ 

220 

    11.30-12.30   1         

Lab: Interpreting medical 

investigation (Arterial blood 

gas)  

ประภาวดี สุวฒัน์

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

จินตนา จิราภรณ์ 

220 
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หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

6 พฤ 16 กพ 60 8.30-10.30   2         
Lab: X-ray and CT in 

cardiopulmonary patients  

สุวฒัน ์ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

จินตนา จิราภรณ์ 

220  

    10.30-12.30   2         Lab: EKG & Echocardiogram  

สุวฒัน ์ประภาวดี

กนกวรรณ(ท) สุกลัยา

จินตนา จิราภรณ์ 

220  

7 พฤ 23 กพ 60 8.30-9.30       1     
สอบบรรยายคร้ังที ่1  

 (หัวข้อ 1-7)  
จนิตนา กนกวรรณ(ท) 302  

    9.30-12.30 3           9. Cardiopulmonary assessment ประภาวดี 302  

8 พฤ 2 มีค 60 8.30-10.30 2           
10. Problems solving in 

cardiopulmonary patients  
ประภาวดี 302  

  

 

10.30-12.30         2   Lab exam คร้ังที ่1 (vital signs) 

กนกวรรณ (ท) 

ประภาวด ีสุกลัยา สุวฒัน์ 

จนิตนา จริาภรณ์ 

220  

9 พฤ 9 มีค 60 8.30-12.30 

 

4         
Lab: Cardiopulmonary 

assessment  

ประภาวดี กนกวรรณ(ท)  

สุกลัยา สุวฒัน ์ 

จินตนา พีรยา 

220  

10 พฤ 16 มีค 60 8.30-9.30 1           11. initial data from note  กนกวรรณ (ท) 302  

    9.30-12.30   3         Lab: Initial data from note  

กนกวรรณ (ท) 

ประภาวดี สุกลัยา สุวฒัน ์

จินตนา พีรยา 

220  
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หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

11 พฤ 23 มีค 60 8.30-12.30   4         
Lab: Problems solving in 

cardiopulmonary patients  

ประภาวดี กนกวรรณ (ท)  

สุกลัยา สุวฒัน ์

จินตนา พีรยา 

220  

12 พฤ 30 มคี 60 8.30-9.30       1     
สอบบรรยายคร้ังที ่2  (หัวข้อ 8-

11) 
จนิตนา กนกวรรณ (ท) 302  

  

  

9.30-12.30 

  

3 

        

Lab: Cardiopulmonary 

assessment  

ประภาวดี กนกวรรณ(ท) 

สุกลัยา สุวฒัน ์ 

จินตนา พีรยา 

220  

13 พฤ 20 เมย 60 8.30-12.30         4   

Lab exam คร้ังที ่2 

(Cardiopulmonary 

assessment) 

ประภาวด ีกนกวรรณ (ท) 

สุกลัยา สุวฒัน์ 

จินตนา พีรยา 

220 

 

  8.30-12.30          4  
Cardiopulmonary resuscitation 

(CPR)   

พิมลพร ประภาวดี

กนกวรรณ (ท) สุกลัยา

สุวฒัน์ จินตนา 
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หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

14 พฤ 27 เมย 60 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment 

เลขท่ี 1-24 (1:4) กลุ่มท่ี 1 

ประภาวดี กนกวรรณ (ท) 

สุกลัยา สุวฒัน ์ 

จินตนา พีรยา 

ศูนย์

การแพทยฯ์ 
 

    8.30-12.30   
  

       4 
SDL: ทบทวน  cardiopulmonary 

assessment เลขท่ี 25-60 

 
302  

15 พฤ 4 พค 60 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment 

เลขท่ี 25-44 (1:4) กลุ่มท่ี 2 

ประภาวดี กนกวรรณ (ท)

สุวฒัน ์จินตนา พีรยา 

ศูนย์

การแพทยฯ์ 
 

    8.30-11.30   
 

3       
case present  เลขท่ี 1-24  

(เลขท่ี 45-60 ร่วมฟัง case present) 
สุกลัยา 302  

  11.30-12.30   
 

     1  
SDL: ทบทวน  cardiopulmonary 

assessment เลขท่ี 1-24, 45-60 
   

16 พฤ 11 พค 60 8.30-9.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
สุวฒัน์จินตนา 302  

    9.30-10.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
จินตนา สุวฒัน ์

302 
 

    10.30-11.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
กนกวรรณ (ท) ประภาวดี 302  

    11.30-12.30     1       
Seminar: Current evidence for 

cardiopulmonary assessment 
ประภาวดี กนกวรรณ (ท) 302  
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หัวข้อ อาจารยผ์ูส้อน 
สถานที/่

ห้องเรียน 
สื่อการสอน 

17 พฤ 18 พค 60 8.30-12.30   4         
Clinical practice for assessment 

เลขท่ี 45-60 (1:4) กลุ่มท่ี 3 

ประภาวดี สุกลัยา สุวฒัน์

จินตนา 

ศูนย์

การแพทยฯ์ 
 

    8.30-11.30   
  

3       
case present  เลขท่ี 25-44 

(เลขท่ี 1-24 ร่วมฟัง case present) 
กนกวรรณ (ท) 302  

  11.30-12.30   
 

     1  
SDL: ทบทวน  cardiopulmonary 

assessment เลขท่ี 1-44 
   

18  ศ 19 พค 60 16.30-17.30   
  

1       
case present  เลขท่ี 45-52 

 (เลขท่ี 1-44, 53-60 ร่วมฟัง case present) 
สุวฒัน ์ 302  

19  จ 22 พค 60 16.30-17.30   
 

1       
case present  เลขท่ี 53-60 

  (เลขท่ี 1-52 ร่วมฟัง case present) 
จินตนา 302  

    รวม 15 33 12 2 6   60     
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1), (1.3), (1.4), 

(1.5),(1.6) 

การเข้าช้ันเรียนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

 

0 % 

2 

 

ความรู้ 

2.2, 2.4,  

- ประเมินภาคทฤษฎี 

 

 

- ประเมินภาคปฏบัิติ 

- สปัดาห์ที่ 

2, 7, 9, 30 

50 % 

 

 

10% 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

 (3.1), 3.3 

- ประเมินภาคปฏบัิต ิ 

 

 

-ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษาและรายงาน

กรณีศึกษา 

 

- ประเมินภาคปฏบัิติในคลินิค/รายงาน

รายบุคคล 

- สปัดาห์ที่ 

3, 5, 6 8, 

10, 11,13 

15, 17-19 

20 % 

 

 

3% 

 

 

 

10% 

4 

 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.2), (4.4) 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษาและรายงาน

กรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

15, 17-19 

 

2% 

5 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.3) 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ันจากการสมัมนา 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ จากการสมัมนา 

- สปัดาห์ที่ 

16 

 

5% 

6 การปฏบัิติทางวิชาชีพ 

- 

- - - 

 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 
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1. ภาคทฤษฎี         50% 

1.1การสอบภาคภาคทฤษฎี       

คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-7       25% 

คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 8-11       25% 

2.    ภาคปฏิบติั        45% 

2.1 การสอบภาคปฏบัิติ          

• การประเมินสญัญาณชีพ (vital signs)    5% 

• การตรวจร่างกายทางระบบหัวใจและปอด     15% 

     (Cardiopulmonary assessment) 

• การซักประวัติและการตรวจร่างกายในคลินิกกบัผู้ป่วยจริง  10%  

2.2 การประเมินในช้ันเรียนภาคปฏบัิติ     10%   

(1)  Initial data from note (1%) 

(2) Problems solving in cardiopulmonary patients (2%) 

(3)  Heart sound & Breath sound (1%) 

(4)  Interpreting medical investigation (biochemistry) (1%)  

(5)  Interpreting medical investigation (arterial blood gas) (1%) 

(6)  Interpreting medical investigation (hematology) (1%) 

(7)  X-ray and CT in cardiopulmonary conditions (1%) 

(8)  Pulmonary function test (1%) 

(9)  EKG and Echocardiogram (1%) 

2.3 การนาํเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง (case present)   5 % 

3. การสมัมนา         5% 

รวม                          100% 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์C 

นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบมีคะแนนรวมการสอบ

ภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า 50 % จึงถือว่าสอบผ่านและคะแนนสอบภาคปฏบัิติแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % 

จึงถือว่าสอบผ่านในหัวข้อที่มีการประเมินในช้ันเรียน ถ้านิสติไม่เข้าเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะไม่มี

คะแนนในหัวข้อน้ัน 

    ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ่้าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ  

***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน*** 

มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 
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65-69.9 C+ 

55-64.9 C 

50-54.9 D+ 

45-49.9 D 

0-44.9 E 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Branson R . Clinical assessment in respiratory care. (3rded). St. Louise: Mosby. 1995. 

2. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. (3rded). Edinburge: 

Churchill Livingstone. 2002. 

3. Irwin S. Tecklin JS. Cardiopulmonary physical therapy. 4th ed. Philadelphia: Mosby, Inc, 2004.  

4. White GC. Equipment theory for respiratory care.  (2nded). Albany: Delmar Publishers. 1996. 

5. Goodman CC, Boissonnault WG, Fuller KS. Pathology: implications for the physical therapist. 

2nd ed. Philadelphia: Saunders company, 2003 

6. Paz JC, West MP. Acute care handbook for physical therapist. (2nded). Boston: Butterworth 

Heineman. 2002. 

7. Eubanks DV, Bone RC. Principles and applications of cardiorespiratory care equipment . St. 

Loiuse: Mosby. 1994. 

 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

จัดตารางให้เหมาะสมโดยให้นิสติสอบ

ภาคทฤษฎีหลังจากที่นิสติได้เรียน

ปฏบัิติการหรือทาํสมัมนา 

มีการจัดให้นิสติสอบภาคทฤษฎีภาย

หลังจากที่นิสติได้เรียนปฏบัิติการ

หรือสมัมนา 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่

ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การทวนสอบการประเมินผล โดยการทบทวนเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้า

ช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และพฤติกรรมในช้ันเรียน ให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้  

 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 

มคอ.3 กบ 251 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 18 

 


