มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชากบ 351 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 351 กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
PX351 Physical Therapy Cardiopulmonary Conditions
2. จํ านวนหน่วยกิต
4 (2-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
รายชื่อ
อ.ดร. ประภาวดี ภิรมย์พล
อ.ดร. กนกวรรณ

ทองโชติ

ผศ.ดร.สุกลั ยา
อ. สุวัฒน์
อ. จินตนา
นพ วิทวัส

กฤษณเกรียงไกร
จิตรดํารง
ตันหยง
พิบูล

พญ. สิรภัทร

ตุลาธรรมกิจ

ผศ นพ วิชิต
นพ อาทิตย์
นางประภาดา

วิริยะโรจน์
วงศ์เสาวศุภ
วัชรนาถ

สังกัดภาควิชา
prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบําบัด (ผู้ประสานงาน
รายวิชาหลัก)
kanogwun@g.swuac.th สาขากายภาพบําบัด (ผู้ประสานงาน
รายวิชารอง)
sukalya@g.swu.ac.th
สาขากายภาพบําบัด
suwatj@g.swu.ac.th
สาขากายภาพบําบัด
jintanat@swu.ac.t
สาขากายภาพบําบัด
งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
Sirapat.medicine@gmail.c ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์
om
ศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์
งานการพยาบาลวิกฤติ อายุกรรม
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

มคอ. 3

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ตลอดปี การศึกษา ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –มีกบ 251 หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะหัวใจและปอด
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 พฤษภาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ นิสติ
1. อธิบายความสัมพันธ์ของกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา และอาการ
ทางคลินิกของโรคทางระบบหัวใจและปอด เพื่อเป็ นแนวทางในการตรวจประเมินและให้ การรักษาได้ อย่าง
ถูกต้ อง (2.3, 3.4)
2. อธิบายอาการและอาการแสดงของโรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและปอด ได้ อย่างถูกต้ อง (2.3)
3. ปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจประเมินร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด แปลผลและวิเคราะห์การตรวจ
ประเมินร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง (2.3, 3.3, 3.4, 4.2 )
4. วางแผนการรักษาอย่างมีเหตุผล และสอดคล้ องกับผลการตรวจร่างกาย (2.4, 3.3, 3.4, 4.2 )
5. ปฏิบัติการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัด ในโรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและ
ปอดได้ อย่างถูกต้ อง (2.3)
6. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม (5.3)
7. แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง (1.2)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ ฝึ กการ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทาง
กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
สอนเสริม
ปฏิบตั ิการ /PBL /
ศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย
สัมมนา
ตามความต้ องการของ
ฝึ กปฏิบัติ 30 ชม./ภาค
นิสติ เฉพาะราย
การศึกษา
30 ชม./ภาคการศึกษา
4
สัมมนา/อภิปราย/PBL
90 ชม./ภาคการศึกษา

2. จํ านวนชัว่ โมต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล

- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจ
วิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2


3

4

2. ความรู้

5 1 2

3


4

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

5 1 2

3

4





5. ทักษะ
การวิเคราะห์
4. ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

3

1

2

3

4
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา (จุดดํา หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในรายวิชาทฤษฎี
ปฏิบัติ รวมถึงการสัมมนาทางวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมาเรียนและการทําสัมมนา
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา (จุดดํา หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งการบรรยาย การสัมมนา และ การเรียนรู้โดยปัญหา
เป็ นฐาน
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อการ
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน กรณีศึกษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสอบบรรยาย ปฏิบัติ และสัมมนา
3. ใช้ ทักษะทางปั ญญา (จุดดํา หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ดวิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบโดยใช้ อ งค์ ความรู้ ท างวิ ชาชี พ และความรู้ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ กต์ใช้ และบู รณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบั ดกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่
เกี่ยวข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ และบริ บ ททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดสัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้เชิง
วิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่ งเน้ นการเรี ยนรู้และค้ นคว้ าหรื อ นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรื องานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและ
สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ี ป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารทาง
กายภาพบําบัด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ
อภิปรายหรือการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (จุดดํา หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(จุดดํา หมายถึง หัวข้ อหลักที่ประเมิน)
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
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5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนา โดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ (จุดขาว หมายถึง หัวข้ อรองที่ประเมิน)
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิ สิตสามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้ รับ บริ ก ารได้ อย่ างปลอดภั ยและมี ป ระสิทธิภ าพในการปฏิบั ติท าง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น แก่
ผู้ใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงานมีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบําบั ด ในการดู แลสุขภาพของ
ประชาชน ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีค วามสามารถในการปฏิบั ติทักษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด อย่ างมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกกับผู้ ป่วยจําลองที่ครอบคลุ มการตรวจประเมิน วินิจฉั ย แก่ผ้ ู รับบริการ
ด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัด
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. มอบหมายให้ นิสิตค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการรักษาทางกายภาพบําบัดทางระบบหัวใจ
และปอดที่ทนั สมัย
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน การแก้ไขปั ญหา
อย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สังเกตการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณา
การร่ วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 1
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2.

แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 2
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2/ 2561
ประมวลการสอน วิชา กบ 351 ชื�อวิชา กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด หน่วยกิตที�ลงทะเบียนเรียน 4 / ( 2 - 6 )

วันที�

20 ศ 8 กพ 62
21 ศ 15 กพ 62

เวลา

8.30-9.30

1

 ปฏิบัติการเฉพาะสาขา
ผู้สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที�

 ปฏิบัติการทั�วไป
หัวข้อ

สถานที� /

อาจารย์
ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน ผู้สอน
พิเศษ
ห้องเรียน

15.Clinical exercise testing

สุวัฒน์

304

9.30-12.30

3

Clinical exercise testing (ประเมินในชั�นเรียน)

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา 248, 308, 234/2

8.30-10.30

2

Clinical exercise testing (ประเมินในชั�นเรียน)

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา 248, 308, 234/3

PBL1: Cardiopulmonary PT in medical condition

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

407-410, 412

PBL2: Cardiopulmonary PT in medical condition

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

308

10.30-12.30

2

22 ศ 22 กพ 62

8.30-12.30

23 ศ 1 มีค 62

8.30-9.30

1

Cardiopulmonary physical therapy in spinal cord injury pateints

สุกัลยา ประภาวดี

308

9.30-10.30

1

Cardiopulmonary physical therapy in hyperventilation syndrome

จินตนา กนกวรรณ

308

10.30-12.30

2

PBL1: Cardiopulmonary PT in surgical condition

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

407-410, 412

PBL2: Cardiopulmonary PT in surgical condition

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

308

16. Intensive care for critically ill patient

สุกัลยา

Intensive care for critically ill patient (case studies)

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

407-410, 412

Intensive care for critically ill patient (case studies)

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

407-410, 412

Intensive care for critically ill patient (case studies)

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

308

17.Pulmonary rehabilitation

สุกัลยา

Current evidence for Pulmoanary rehabilitation

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

304

24 ศ 8 มีค 62

8.30-12.30

25 ศ 15 มีค 62

8.30-9.30

4

4
1

9.30-11.30

2

11.30-12.30

26 ศ 22 มีค 62

9.30-12.30

27 ศ 29 มีค 62

8.30-12.30

28 ศ 5 เม.ย 62

8.30-10.30

SDL
3
4
2

10.30-12.30

29 ศ 12 เม.ย 62

304

2

304

SDL

8.30-9.30
9.30-12.30

3

Pulmonary rehabiltation (case studies)

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

407-410, 412

30 ศ 19 เมย 62

8.30-12.30

4

Pulmonary rehabiltation (case studies)

สุกัลยา

สุวัฒน์ กนกวรรณ ประภาวดี

จินตนา

308

31 ศ 26 เมย 62

8.30-10.30

18.Cardiac rehabilitation

สุวัฒน์

2

304

10.30-12.30

2

Current evidence for cardiac rehabilitation

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

304

32 ศ 3 พ.ค 62

8.30-12.30

4

Cardiac rehabiltation (case studies)

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

407-410, 412

33 ศ 10 พ.ค 62

8.30-11.30

Cardiac rehabiltation (case studies)

สุวัฒน์

สุกัลยา กนกวรรณ ประภาวดี จินตนา

308

3

11.30-12.30

34 ศ 17 พ.ค 62

8.30-9.30
9.30-12.30

1

1

Lecture examination II (หัวข้อ 15-18)
19. Basic life support

3

Basic life support
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้
1

คุณธรรม
จริยธรรม
(1.2)

2

ความรู้
(2.3)

3

4
5

6

ทักษะทาง
ปัญญา
(3.3,3.4)
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(4.2)
ทักษะการ
วิเคราะห์
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.3)
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

สัดส่วนของการ สัดส่วนของการ
ประเมิน*
ประเมิน*

วิธีการประเมิน

ประเมิน

การเข้ าชั้นเรียน/การส่ง
งานตรงเวลา

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

1%

1%

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

45%
31

76%

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

14%

14
%

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

1%

1%

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

3%

-สอบทฤษฎี
-สอบปฏิบัติการ
- สัมมนา

- สัมมนา

- สัมมนา

- สัมมนา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตลอด
ระยะเวลา
การศึกษา

5%

3%

5%

หน้า 9

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียน:
1. ภาคบรรยาย (การสอบบรรยาย)
- ครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1-7)
- ครั้งที่ 2 (หัวข้อ 8-14)
- ครั้งที่ 3 (หัวข้อ 15-18)
2. ภาคปฏิบตั ิ
2.1 สอบปฏิบตั ิ (เทคนิ คการรักษา 4 ครั้ง)
- Breathing exercise & breathing control
- Lung expansion therapy
- Suction technique
- Airway clearance technique
- Clinical exercise testing
2.3 การสัมมนา (6 ครั้ง)

45 %

55 %
31%
7%
7%
7%
7%
3%
24%

- PT management for Cardiopulmonary patients
4%
(medical condition)
- PT management for Cardiopulmonary patients
4%
(surgical condition)
- Cardiac rehabilitation
4%
- Pulmonary rehabilitation
4%
- Intensive care unit for critical ill pateints
4%
- Special case of cardiopulmonary patients & Current evidence 4%
เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด:
- นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
- นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบตั ิร้อยละ 60 และ ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
- ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดย
ระดับคะแนน 80-100 ได้เกรด A
ระดับคะแนน 75.0-79.9 ได้เกรด B+
ระดับคะแนน 70.0-74.9 ได้เกรด B
ระดับคะแนน 65.0-69.9 ได้เกรด C+
ระดับคะแนน 55.0-64.9 ได้เกรด C
โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Pryor JA, Prasad SA. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems, Adults and Pediatrics.
3rdedition, Churchill Livingstone; 2009.
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.;
2004.
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.
5. American college of sports medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription.
Philadelphia, Wolters Kluwer Health/Lippincott Willaim&Wilkin,2014.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน การดําเนินการปรับปรุง
ความต้องการการสนับสนุ น
รายวิชา
จากสาขาวิขา/คณะ
การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
จัดประชุมคณาจารย์เพื่อหาแนวทาง
Clinical practice in medical
ในการจัดการเรียนการสอนหัวข้ อ
PT in medical and surgical
and surgical condition นั้น
ซํา้ ซ้ อนกับการเรียนในรายวิชา
condition แบบ PBL
กบ 371
ต้องการอุปกรณ์ในการเรี ยน
ปฏิบตั ิการได้แก่ Respiratory
muscle testing เพิ่มเติม

เสนอซื้ออุปกรณ์ Respiratory
muscle testing ในการเรี ยน
ปฏิบตั ิการเพิ่มเติม
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบทั้งปฏิบัติและข้ อเขียนก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา
แต่ละหัวข้ อที่รับผิดชอบ
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม
อภิปราย และพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี ารสัมมนา การ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
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