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รายละเอียดของรายวิชากบ 251  วิชาหลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและ

ปอด 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 251  วิชา หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

PX251Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-3-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 

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

 

 

 

อาจารย์ ประภาวดี ภิรมย์พล 

 

prapawad@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
อาจารย์ สวัุฒน์ จิตรดาํรงค์ suwatj@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

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

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 พฤษภาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

- ซักประวัติและตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดแก่ผู้ป่วยจาํลอง และผู้ป่วยจริงที่มีปัญหาระบบ

หัวใจและปอดได้ 

- เลือกวิธกีารตรวจ และปฏบัิติการตรวจประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอดได้ถูกต้อง และ

เหมาะสม 

- แปลผลและวิเคราะห์ผลจากการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด

ได้ถูกต้อง 

- แปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิติการ ฟิล์มเอก็ซเรย์ เอก็ซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจพิเศษทาง

หัวใจและปอดได้ 

- วางแผนการรักษาเบ้ืองต้นทางกายภาพบาํบัดระบบหัวใจและปอดได้ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผล รวมทั้ง

ศึกษาผลของการตรวจทางห้องปฏบัิติการพิเศษ และฝึกการตรวจประเมิน สรุป และวิเคราะห์ปัญหาทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด ได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

33 ชม./12 ชม./ภาค

การศึกษา 
- 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา  

และนิสติสามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 
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1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

◦ ◦ ◦ ●   ● ●   ●  ● ◦ 
 ◦ 

 ◦ 
 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏบัิติงาน และ

ดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ 

และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบัิติงานในการตรวจร่างกายผู้ป่วยจริง 

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสูตร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานในการตรวจร่างกายผู้ป่วยจริง  

 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 
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นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา 

กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3 ทกัษะทางปัญญา(สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่าง  

3.2  วิธกีารสอน 

มคอ.3 กบ 251 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 



มคอ. 3 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาและการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่ เกี่ ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ  ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและ

สาขาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบาํบัด 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ(สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของ

วิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบของ

กิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะ

นาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 
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2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ 

นาํเสนอที่เหมาะสม 

 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ(สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่าน

การประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามรถให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสทิธภิาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมินวินิจฉัยป้องกนัรักษา

ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ความรู้

ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)และหลักฐาน

เชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 
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3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

สทิธผู้ิป่วยระหว่างการฝึกปฏบัิติงานร่วมกบัโครงการกายภาพบาํบัดเพ่ือชุมชน 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่

ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ด

าห
ท์ี

่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

SD
L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

1 

1 
    

 1. vital signs กนกวรรณ ท. - เอกสาร

ประกอบการ

สอนวิชา กบ 

201 

- คอมพิวเตอ

ร์และเคร่ือง

ฉาย LCD 

- เตียงปรับ

ระดับ 

- ฟิล์มเอกซ์

เรย์ปอด

1 
    

 2. Heart sound & Breath 

sound 
ประภาวด ี

1 
    

 3. Pulmonary function 

test 
สวุัฒน ์

1 
    

 4. Interpreting medical 

investigation 

(biochemistry) 

สกุลัยา 

2 
 

4 
   

 Lab: Vital sign 

measurement(ประเมนิใน

ชั้นเรียน) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

3 
 

1 
   

 
Lab: Heart sound 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 
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สือ่การสอน 

 
1 

   

 
Lab: Breath sound 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

ผู้ป่วย

ตัวอย่าง 

- เคร่ืองวัด

ความดัน 

- หูฟัง 

- สายวัด 

- อุปกรณ์วัด

สมรรถภาพ

ปอด 

- ชุดเทปฟัง

เสยีงปอดและ

หัวใจ 

- แฟ้มข้อมูล

ผู้ป่วย 

1 
    

 5. Interpreting medical 

investigation 

(hematology) 

กนกวรรณ ท. 

1 
    

 6. Interpreting medical 

investigation (Arterial 

blood gas) 

ประภาวด ี

4 

 
2 

   

 Lab: Pulmonary function 

test 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

 
1 

   

 Lab: Interpreting medical 

investigation 

(biochemistry) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

 
1 

   

 Lab: Interpreting medical 

investigation 

(hematology) 

 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

 
1 

   

 Lab: Interpreting medical 

investigation (Arterial 

blood gas) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

 
     

4 Cardiopulmonary 

resuscitation (CPR) 
พิมลพร  

5 

2 
    

 7. X-ray and CT  in 

cardiopulmonary 

condition 

สวุัฒน ์
 

 
2 

   

 Lab: X-ray and CT in 

cardiopulmonary patients 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

6 

3 
    

 8. Cardiopulmonary 

assessment, evaluation 

and diagnosis 

ประภาวด ี

1 2 
   

 Lab: EKG & 

Echocardiogram 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

 2 
    

 9. Problem solving from 

cardiopulmonary 

assessment, evaluation  in 

ประภาวด ี

มคอ.3 กบ 251 หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

สปั
ด

าห
ท์ี

่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ
 

SD
L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

cardiopulmonary patient 

7 
 

7 
   

 Lab: Cardiopulmonary 

assessment, evaluation 

and diagnosis (ประเมนิใน

ชั้นเรียน) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

8 

1 
    

 
10. initial data from note กนกวรรณ ท. 

 
3 

   

 Lab: Initial data from 

note 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

9 
 

4 
   

 Lab: Problem solving 

from cardiopulmonary 

assessment, evaluation  in 

cardiopulmonary patient 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

10 
 

4 
   

 Clinical practice for 

assessment and diagnosis 

in cardiopulmonary 

patientเลขที่ 1-16 (1:4) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

11 
     

 Clinical practice for 

assessment and diagnosis 

in cardiopulmonary 

patientเลขที่ 17-28 

(1:4) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน ์

   
4 

  
 case present เลขที่ 1-16 สกุลัยา 

12 
     

 Clinical practice for 

assessment and diagnosis 

in cardiopulmonary 

patientเลขที่ 29-40 

(1:4) 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สกุลัยา 

      
 case present เลขที่ 17-28 สวุัฒน ์

13 
     

 Clinical practice for 

assessment and diagnosis 

in cardiopulmonary 

patientเลขที่ 41-50 

กนกวรรณ ท. 
สวุัฒน์ สกุลัยา 
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SD
L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

 

 

สือ่การสอน 

(1:3,4) 

     
 case present เลขที่ 29-40 ประภาวด ี

14 
     

 
case present เลขที่ 41-50 

กนกวรรณ ท. 
สวุัฒน ์

15 
  

8 
  

 Seminar: Current 

evidence for 

cardiopulmonary 

assessment 

กนกวรรณ ท.ประภาวด ี
สวุัฒน์ สกุลัยา 

16 
   

2 
 

 
สอบบรรยาย 

กนกวรรณ ท. 

 สกุลัยา 

 
15 33 12 2 

 
 60  

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรม

จริยธรรม 

(1.1), (1.2), 

(1.3), (4.4) 

การเข้าช้ันเรียนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

  

- ตลอด

ภาค 

การศึกษา 

 

0 % 

2 

 

ความรู้ 

2.3, 3.1 

- ประเมินภาคทฤษฎี - สปัดาห์ที่ 

2, 7, 16 

50 % 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

2.2, 3.3, 

(5.2),  (5.3) 

(3.4), (1.1), 

(1.2), (1.3), 

1.4, (6.1), 

(6.2), (6.3), 

(6.4), (4.2) 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

-  ประเมินภาคปฏบัิติ 

- สปัดาห์ที่ 

11-15 

 

30 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

4 

 

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

2.2, 3.3, 

(5.2),  (5.3) 

(3.4), (4.2), 

(4.4) (4.4) 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

11-15 

 

5% 

5 

 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.2, 3.3, 

(5.2),  (5.3) 

(3.4) 

- สมัมนากรณีศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

11-15 

 

5% 

6 การปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

(4.2) 

ประเมินภาคปฏบัิติในคลินิค/รายงาน

รายบุคคล 

- สปัดาห์ที่ 

10-13 

 

10% 

 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

1. ภาคทฤษฎี         50% 

1.1การสอบภาคภาคทฤษฎี       

คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-6      25% 

คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 7-10      25% 

2.    ภาคปฏิบติั        45% 

2.1 การสอบภาคปฏบัิติ          

• การประเมินสญัญาณชีพ (vital signs)    5% 

• การตรวจร่างกายทางระบบหัวใจและปอด     15% 
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     (Cardiopulmonary assessment) 

• การซักประวัติและการตรวจร่างกายในคลินิกกบัผู้ป่วยจริง  10%  

2.2 การประเมินในช้ันเรียนภาคปฏบัิติ     10%   

- Initial data from note (1%) 

- Problems solving in cardiopulmonary patients (2%) 

- Heart sound & Breath sound (1%) 

- Interpreting medical investigation (biochemistry) (1%)  

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

- Interpreting medical investigation (hematology) (1%) 

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

- Pulmonary function test (1%) 

- EKG and Echocardiogram (1%) 

2.3 การนาํเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง (case present)   5 % 

3. การสมัมนา         5% 

รวม                          100% 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบมีคะแนนรวมการสอบ

ภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า 50 % จึงถือว่าสอบผ่านและคะแนนสอบภาคปฏบัิติแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % 

จึงถือว่าสอบผ่านในหัวข้อที่มีการประเมินในช้ันเรียน ถ้านิสติไม่เข้าเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร จะไม่มี

คะแนนในหัวข้อน้ัน 

    ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ่้าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ  

***โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้เกรด C ถึงจะถือว่าสอบผ่าน*** 

 

 

มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65-69.9 C+ 2.5 

55-64.9 C 2 

50-54.9 D+ 1.5 

45-49.9 D 1 

0-44.9 E 0 
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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 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอนเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

- - จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนเพ่ือประกอบการสอนภาคปฏิบัติเพ่ิมข้ึนได้แก่หูฟังปอดสาํหรับทารก 

กระดาษแสดงผล ECG แกนกระดาษสาํหรับเป่าทดสอบสมรรถภาพปอด Lead ECG 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่

ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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