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รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชากบ 351 กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

  

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

2.  
กบ 351  กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

PX351  Physical Therapy Cardiopulmonary Conditions 

3. จํานวนหน่วยกิต 

4 (2-6-4) 

4. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ - 

5. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

รายชื่อ  สงักดัภาควิชา 

 อ.ดร. ประภาวดี      ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด (ผู้ประสานงาน

รายวิชาหลัก) 

อ.ดร. กนกวรรณ     ทองโชติ kanogwun@g.swuac.th สาขากายภาพบาํบัด (ผู้ประสานงาน

รายวิชารอง) 

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

อ.  สวัุฒน์             จิตรดาํรง suwatj@g.swu.ac.th            สาขากายภาพบาํบัด 

 

 
อ.  จินตนา            ตันหยง jintanat@swu.ac.t            สาขากายภาพบาํบัด 

 นพ วิทวัส             พิบูล - งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 

สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถ ี
พญ. สริภัทร          ตุลาธรรมกจิ Sirapat.medicine@gmail.

com 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์

ศาสตร์ 

ผศ นพ วิชิต          วิริยะโรจน์        - ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์

   นพ อาทติย์           วงศ์เสาวศุภ - ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์

  นางประภาดา        วัชรนาถ - งานการพยาบาลวิกฤติ อายุกรรม 

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ 
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6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ตลอดปีการศึกษา ช้ันปีที่ 3  

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –มี- 

กบ 251  หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะหัวใจและปอด  

8. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

9. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

     22 มิถุนายน 2559 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายความสมัพันธข์องกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธวิิทยา พยาธกิาํเนิด พยาธิสรีรวิทยา และอาการ

ทางคลินิกของโรคทางระบบหัวใจและปอด เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและให้การรักษาได้อย่าง

ถูกต้อง (2.4, 3.4) 

2. อธบิายอาการและอาการแสดงของโรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและปอด ได้อย่างถูกต้อง (2.4) 

3. ปฏบัิติการซักประวัติ ตรวจประเมินร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด แปลผลและวิเคราะห์การตรวจ

ประเมินร่างกายได้อย่างถูกต้อง (2.4, 3.3, 3.4, 4.2 ) 

4. วางแผนการรักษาอย่างมีเหตุผล และสอดคล้องกบัผลการตรวจร่างกาย (2.4, 3.3, 3.4, 4.2 ) 

5. ปฏบัิติการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัด ในโรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและ

ปอดได้อย่างถูกต้อง (2.4) 

6. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบการนาํเสนอที่

เหมาะสม (5.3) 

7. แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง (1.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกการเกดิพยาธสิภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ ฝึกการ

ตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
สอนเสริม ปฏิบติัการ /PBL /

สมัมนา 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชม./ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ฝึกปฏบัิติ 53 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนา/อภิปราย/PBL 

37 ชม./ภาคการศึกษา 

4 

2. จํานวนชัว่โมต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความ

เข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)        

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การ

สื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเท

ศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 
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3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี 

และปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติทางคลินิก และพฤติกรรมการมาเรียน 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรูที้เ่ป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 
1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

3. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก  

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. การสอบบรรยายและปฏบัิติ 

3. ใช้ ทกัษะทางปัญญา (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน      
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2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบาํบดักบัความรูใ้นศาสตรอื์่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบริบททาง

สุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.2 วิธกีารสอน 

1. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และมีการแลกเปล่ียน ความรู้เชิง

วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าหรือ นาํเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรืองานวิจัยต่างๆ  ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดและ

สาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทาง

กายภาพบาํบัด 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงานในช้ัน

เรียน การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์วิจารณ์

ประเมินจากการสมัมนาทางคลินิก และการข้ึนปฏบัิติงานทางคลินิก 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 
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4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน  

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนา โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเขียน

รายงานการข้ึนปฏบัิติงานผู้ป่วยทางคลินิก 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ (สเีหลือง หมายถึง หัวข้อหลักที่ประเมิน) 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแก่

ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด  

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชน ได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 

5. ไม่ประเมิน 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 
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3. มอบหมายให้นิสติค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการรักษาทางกายภาพบาํบัดทางระบบหัวใจ

และปอดที่ทนัสมัย 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทกัษะการฝึกปฏิบติัทางคลินิก การวเิคราะห์ปัญหาและวางแผน การแกไ้ขปัญหา

อยา่งบูรณาการ ร่วมกบัการใชเ้หตุผลทางคลินิกและอา้งอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

2. สังเกตการนาํเสนอรายงานผูป่้วยท่ีแสดงถึงการวเิคราะห์ปัญหา และวางแผนการแกไ้ขปัญหาอยา่งบูรณา

การร่วมกบัการใชเ้หตุผลทางคลินิกท่ีมีการอา้งอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอนภาคการศึกษาที ่1 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1 

คุณธรรม

จริยธรรม  

(1.4) 

การเข้าช้ันเรียน/การ

ส่งงานตรงเวลา 

15-16, 23 

กย 2559 
1% 

 

1% 

2 ความรู้ 

-สอบทฤษฎี 

-ประเมินระหว่างการ

ปฏบัิติการ 

ตลอด

ระยะเวลา

การศึกษา 

45% 

31% 

 

76% 

3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

- สมัมนา 

- ปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

ตลอด

ระยะเวลา

การศึกษา 

11% 

7% 

 

18% 

4 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

(4.2) 

- สมัมนา  

- ข้ึน

ปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

15-16, 23 

กย 2559 

2% 

1% 

 

 

3% 

4 
ทกัษะการ

สื่อสาร (5.3) 

สมัมนา ข้ึนปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

ตลอด

ระยะเวลา

การศึกษา 

2% 

 

2% 

 

การประเมินผลการเรียน: 

1.   ภาคบรรยาย (การสอบบรรยาย)       45 % 

- คร้ังท่ี 1 (หวัขอ้ 1-5)    

- คร้ังท่ี 2 (หวัขอ้ 6-10)    

- คร้ังท่ี 3 (หวัขอ้ 11-15)    

- คร้ังท่ี 4 (หวัขอ้ 16-19)    

2.   ภาคปฏิบติั         55 % 

  2.1 สอบปฏิบติั (เทคนิคการรักษา 4 คร้ัง)   31%    

- Breathing exercise & breathing control  7 % 

- Lung expansion therapy     7 % 

- Suction technique    7 % 

- Airway clearance technique   7 % 

- Clinical exercise testing    3 % 

  2.2 Clinical practice in medical & surgical condition  10 % 
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2.3 การสัมมนา  (7 คร้ัง)                      14%  

- PT management for Cardiopulmonary patients  1.5% 

(medical condition) 

- PT management for Cardiopulmonary patients  1.5%  

(surgical condition) 

- Cardiac rehabilitation    3%  

- Pulmonary rehabilitation    3% 

- Intensive care unit for critical ill pateints  3% 

- Special case of cardiopulmonary patients  1% 

- Current evidence for cardiopulmonary physical therapy 1%  

  

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด: 

- นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ 

- นิสิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคปฏิบติัร้อยละ 60 และ ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือวา่สอบผา่น 

- ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์C โดย  

ระดบัคะแนน  80-100 ไดเ้กรด A 

ระดบัคะแนน 75.0-79.9 ไดเ้กรด B+ 

ระดบัคะแนน 70.0-74.9 ไดเ้กรด B 

ระดบัคะแนน 65.0-69.9 ไดเ้กรด C+ 

ระดบัคะแนน 55.0-64.9 ไดเ้กรด C 

โดยคะแนนรวมของนิสิตตอ้งไดเ้กรด C จึงจะถือวา่สอบผา่น 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems, Adults and Pediatrics.           

3rdedition, Churchill Livingstone; 2002. 

2. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, adults and paediatrics. 4th 

edition . London: Churchill Livingstone; 2008. 

3. Irwin S, Tecklin JS. Cardiopulmonary  physical  therapy. 3rd edition. St. Louis: Mosby-year book Inc.; 

1995. 

4. American Thoracic Society.  ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. ATS Committee 

on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. Am J Respir Crit Care Med 

2002; 166(1): 111-7. 
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5. American college of sports medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 6 th 

edition; 2000. 

6. Lapin CD. Airway Physiology, Autogenic Drainage, and Active Cycle of Breathing. Respiratory Care 

2002;47(7): 778-785. 

7. สุวรรณี จรูงจิตรอารี. กายภาพบาํบดัโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหวัใจ. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพ. ลิฟ

วิง่ทรานส์มีเดีย; 2540. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง 

 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิขา/คณะ 

อาจารย์แต่ละทา่นมีความเหน็

หลากหลายในการปฏบัิติ 

จัดประชุมเพ่ือกาํหนดแนวทาง

ก่อนการสอน 

- 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การประชุมข้อสอบทั้งปฏบัิติและข้อเขียนก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา

แต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 

-  การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม  

    อภิปราย และพฤติกรรมในช้ันเรียน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีารสมัมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือ 

    พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

-  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ 
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