มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 102 ระบบร่างกายมนุ ษย์:ระบบหัวใจและปอด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ102 ระบบร่างกายมนุษย์:ระบบหัวใจและปอด
PX102 Human Body System – Cardiopulmonary System
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ

4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@g.swu.ac.th
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@g.swu.ac.th
ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th
อ.จินตนา ตันหยง
jintanat@g.wu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
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9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน พ.ศ.2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. ระบุและอธิบายมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด (2.1,
2.2, 2.3, 3.1)
2. ระบุและอธิบายการเจริญเติบโตของส่วนประกอบในระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด ใน
ภาวะปกติและผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)
3. ระบุและอธิบายกลไกการทํางานของหัวใจในการสูบฉีดโลหิต ในภาวะปกติ และผิดปกติ
(2.1, 2.2, 2.3, 3.1)
4. ระบุ แ ละอธิ บ ายกลไกการทํา งานของปอดที่ ท ํา ให้ เกิ ด การหายใจ การขนส่ งและการ
แลกเปลี่ยนแก๊สในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)
5. ระบุและอธิบายกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและปอด โดยการควบคุมของ
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1,
2.2, 2.3, 3.1)
6. ระบุและอธิบายกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด โดยการ
ควบคุมทางชีวเคมี ในภาวะปกติ และผิดปกติ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)
7. ระบุและอธิบายจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดพยาธิ
สภาพ พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด รวมถึงการ
ตอบสนองระบบภูมิค้ ุมกันของร่างกาย (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)
8. ระบุและอธิบายความสัมพันธ์ของมหกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยากับการเกิดพยาธิสภาพ
พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด (2.1, 2.2, 2.3,
3.1)
9. สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ การ
นําเสนอที่เหมาะสมในการสัมมนาพยาธิวิทยาของโรคในระบบหัวใจและปอด (2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 5.3)
10.

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้ าง หน้ าที่และความสัมพั นธ์ของระบบหั วใจ หลอดเลื อดและปอด การผสมผสาน
ความรู้พ้ ื นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา รวมถึงสามารถ
นําเสนอข้ อมูลและการประยุกต์ใช้ ในวิชากายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

30 ชม./ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ฝึ กปฏิบตั ิ/สัมมนา

ศึกษาด้วยตนเอง

ปฏิบัตกิ าร 22 ชม./ภาค
การศึกษา

ตามความ
ต้ องการของ สัมมนา/อภิปราย
นิสติ เฉพาะราย ภาคการศึกษา

8 ชม./

22 ชม.

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาทําความเข้ าใจในรายวิชาแก่นิสิต และนําแผนการสอนรวมทั้ง Power point การ
สอนของอาจารย์ โดยนิสติ สามารถเข้ าปรึกษาอาจารย์ผ้ ูสอนทุกหัวข้ อได้ ตลอดภาคการศึกษา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

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

  

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4

1

2



3

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
1

2 3 4



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาและส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้ อมกับการเรียนรู้ท้งั ทางด้ านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพื่ อสามารถให้ ผ้ ูเรี ยนนําไปใช้ ในการรั กษาและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
แก่ผ้ ูอ่นื และสังคมส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.
ไม่ประเมิน
2.
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจ ริ ต เสี ย สละ และสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
3.
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง)
4.
ไม่ประเมิน
5.
ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาระหว่ างการ
เรี ยนทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เพื่ อเป็ นพื้ นฐานวิชาชี พและปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ
2. บู รณาการร่ ว มกับ โครงการสํานึ ก รู้ คุ ณ ค่ ากตเวทิต าคุ ณ ในการเน้ น พฤติ ก รรมด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตลอดภาคการศึกษา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ โครงงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติในชั้นเรียน
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากโครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการออกกําลังการ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถนําความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องมาบูรณาการความรู้เพื่อใช้
ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาตร์สขุ ภาพ
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
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2.2 วิธกี ารสอน
1.จัดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของระบบหัวใจและ
ปอด ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย่างเป็ นระบบ
2. การสัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ าเกี่ยวกับพยาธิวิทยา พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการ
อาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ ของโรคหรือสภาวะต่างๆ ในระบบหัวใจและปอด
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติของแต่ละหัวข้ อในรายวิชา
2. ประเมิน ผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้น เรี ยน เช่ น การ
สัมมนา การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
รายวิชานี้ต้องการให้ นิสิตมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา
เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็ นนักกายภาพบําบัดวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้
นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถพื้ นฐานในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการทํา งานให้ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้และค้ นคว้ าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบําบัด
3. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่

ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรี ยนรู้ท่ีจะพั ฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่ นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กันระหว่ างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ รูปแบบ
ของกิจกรรมกลุ่มเพื่ อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ระหว่ างผู้เรี ยนและผู้สอน อันจะ
นําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตามทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิ ด เห็ น ของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด ปี การศึกษา 2/2560 อาจารย์ผูป้ ระสานงาน อ.สุวฒ
ั น์/ดร.ประภาวดี
ประมวลการสอน วิชา กบ 102 ชื่อวิชา ระบบร่างกายมนุ ษย์: ระบบหัวใจและปอด 3 / (2-2-5)

1

2

สอบปฏิบตั ิ

ผู้สอน
อาจาร
ย์พิเศษ

อ 9 ม.ค. 61

13.30-15.30

2

พ 10 ม.ค. 61

8.30-9.30

1

9.30-10.30

1

1. Anatomy of thoracic wall and cadiovascular
system
2. Anatomy of systemic circulation and
lymphatic system
3. Development of cardiopulmonary system

10.30-11.30

1

11.30-12.30
อ 16 ม.ค. 61

พ 17 ม.ค. 61
3

สอบบรรยาย

หัวข้ อ
สัมมนา

เวลา
ปฏิบัติ

วันเดือนปี

บรรยาย

ครั้งที่

อ 23 ม.ค. 61

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถานที่ /
ห้ องเรียน

ประภาวดี

419

ประภาวดี

419

จินตนา

419

4. Blood and hemodynamic

สุวัฒน์

419

1

5. Cardiac cycle

สุวัฒน์

419

13.30-14.30

1

6. Histology of CVS

จินตนา

419

14.30-15.30

1

7. Electrocardiography

สุวัฒน์

419

8.30-10.30

2

8. Electrical activity of the heart

สุวัฒน์

419

10.30-12.30

2

9. Cardiovascular control

ประภาวดี

419

13.30-14.30
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1

Lectrue Examination ครั้งที่ 1 (หัวข้ อที่ 1-5 )

หน้า 7

สุวัฒน์

ประภาวดี

419

สื่อ
การ
เรียน
การ
สอน

มคอ. 3

พ 24 ม.ค. 61

14.30-15.30

1

10. The circulation

จินตนา

419

8.30-9.30

1

11. Microbiology of respiratory system

จินตนา

419

9.30-10.30

1

12. Histology of respiratory system

จินตนา

419

10.30-12.00

2

13. Anatomy of upper respiratory system

กนกวรรณ
ทองโชติ

419

12.00-12.30
4

อ 30 ม.ค. 61

13.30-15.00

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
2

14. Anatomy of lower respiratory system

15.00-15.30
พ 31 ม.ค. 61

419
ห้ องสมุด

8.30-10.30

2

15. Lung mechanic

สุกลั ยา

419

10.30-11.30

1

16. Pulmonary and Bronchial circulation

สุกลั ยา

419

อ 6 ก.พ. 61

13.30-15.30

พ 7 ก.พ. 61

8.30-9.30

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
2
1

9.30-10.00
10.00-12.00
อ 13 ก.พ. 61

13.30-15.30

พ 14 ก.พ. 61

8.30-10.30
10.30-11.30

ห้ องสมุด

17. Immunology of cardiopulmonary system

สุกลั ยา

Lecture examination ครั้งที่ 2 (หัวข้ อที่ 6-11)

สุวัฒน์

419
ประภาวดี

419

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
2

12.00-12.30
6

กนกวรรณ
ทองโชติ

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา

11.30-12.30
5

ห้ องสมุด

18. Biomechanics of cardiopulmonary system

สุกลั ยา

419

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
2

19. Pulmonary blood flow/ventilation and gas
exchange
SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา

ประภาวดี

419

1

20. Transport of O2 and CO2 in the blood

ประภาวดี

419
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หน้า 8

มคอ. 3
11.30-12.30
7

8

1

10

11

13.30-15.30

2

Anatomy of thoracic wall and cadiovascular
system (1)

ประภาวดี

พ 21 ก.พ. 61

8.30-12.30

4

Anatomy of thoracic wall and cadiovascular
system (2)

ประภาวดี

อ 27 ก.พ. 61

9.30-12.30

2

Anatomy of thoracic wall and cadiovascular
system (3)

ประภาวดี

พ 28 ก.พ. 61

8.30-9.30
3

Anatomy of thoracic wall and cadiovascular
system (4) ประเมินในชั้นเรียน

อ 6 มี.ค. 61

13.30-15.30

SDL: ทบทวนเนื้อหา สอบกลางภาค

พ 7 มี.ค. 61

8.30-12.30

SDL: ทบทวนเนื้อหา สอบกลางภาค

อ 13 มี.ค. 61

13.30-15.30

2

Anatomy of lower respiratory system

พ 14 มี.ค. 61

8.30-12.30

4

Anatomy of lower respiratory system

อ 20 มี.ค 61

13.30-14.30

1

กนกวรร
ณ ทอง
โชติ
กนกวรร
ณ ทอง
โชติ
กนกวรร
ณ ทอง
โชติ

สุวัฒน์

จินตนา

124

สุวัฒน์

จินตนา

124

สุวัฒน์

จินตนา

124

ประภาวดี

กนกวรร
ณ ทอง
โชติ

สุวัฒน์

จินตนา

124

กนกวรรณ
ทองโชติ
กนกวรรณ
ทองโชติ
สุวัฒน์

ประภาวดี

สุวัฒน์

จินตนา

124

ประภาวดี

สุวัฒน์

จินตนา

124

Lecture examination ครั้งที่ 3 (หัวข้ อที่ 12-16)

กนกวรรณ
ทองโชติ

ประภาวดี

ประภาวดี

419

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
การสอบ OSCE ครั้งที่ 2

พ 21 มี.ค. 61
อ 27 มี.ค. 61

419

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา

14.30-15.30
12

ประภาวดี

อ 20 ก.พ. 61

9.30-12.30
9

21. Regulation of respiratory

13.30-15.30
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2

Anatomy of upper respiratory system

หน้า 9

สุวัฒน์

จินตนา

124

มคอ. 3
พ 28 มี.ค. 61

8.30-9.30
9.30-12.30

13

14

15

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
3

กนกวรรณ
ทองโชติ

ประภาวดี

สุวัฒน์

จินตนา

124

Lecture examination ครั้งที่ 4 (หัวข้ อที่ 17-21)

สุวัฒน์

ประภาวดี

419

อ 3 เม.ย. 61

13.30-14.30

พ 4 เม.ย. 61

8.30-9.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 1

กนกวรรณ
ทองโชติ

สุกลั ยา

419

9.30-10.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 2

กนกวรรณ
ทองโชติ

สุกลั ยา

419

10.30-11.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 3

สุกลั ยา

419

11.30-12.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 4

สุกลั ยา

13.30-14.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 5

ประภาวดี

กนกวรร
ณ ทอง
โชติ
กนกวรร
ณ ทอง
โชติ
จินตนา

14.30-15.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 6

ประภาวดี

สุวัฒน์

419

อ 10 เม.ย. 61

1

Anatomy of upper respiratory system ประเมินใน
ชั้นเรียน

พ 11 เม.ย. 61

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา

อ 17 เม.ย. 61

ชดเชยวันสงกรานต์

พ 18 เม.ย. 61

SDL: ทบทวนเนื้อหาวิชา
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419

419

มคอ. 3
16

อ 24 เม.ย. 61

13.30-14.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 7

สุวัฒน์

จินตนา

419

14.30-15.30

1

Seminar
pathology,pathogenesis
and
pathophysiology of cardiorespiratory system 8

จินตนา

สุวัฒน์

419

30
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4

0
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หน้า 11

มคอ. 3

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
- นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 50 / ภาคทฤษฏีร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
เกณฑ์การตัดเกรด

คะแนน

A

80 - 100

B+

75 – 79.9

B

70 – 74.9

C+

65 – 69.9

C

55 – 64.9

D+

50 – 54.9

D

45 – 49.9

E

น้อยกว่า 45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

ตลอดภาค
การศึกษา

0%

3, 5,11, 13

60 %

8, 12

30%

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน

คุณธรรมจริยธรรม
1

2

(1.2), (1.3)
(ความรับผิดชอบรอง)
ความรู้
2.1, 2.2, 2.3

พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนปฏิบตั กิ ารกายวิภาค
ศาสตร์
สอบทฤษฎี
ปฏิบตั กิ ารประเมินในชั้นเรียน
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3

4

ทักษะทางปัญญา
3.1

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3

สัมมนากรณีศึกษา
การค้ นคว้ าอิสระ รายงานกลุ่ม
การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์

13-16

มคอ. 3
5%

สื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียนและสามารถ
เลือกใช้ รปู แบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม

13-16

5%

รวม

100%

การประเมินผลการเรียน
1. การสอบบรรยาย
60%
1.1 สอบครั้งที่ 1
หัวข้ อที่ 1-5
14%
1.2 สอบครั้งที่ 2
หัวข้ อที่ 6-11
18%
1.3 สอบครั้งที่ 3
หัวข้ อที่ 12-16
14%
1.4 สอบครั้งที่ 4
หัวข้ อที่ 17-21
14%
2. การสอบปฏิบัติ
30%
2.1 สอบครั้งที่ 1 Anatomy of thoracic wall & cardiovascular system 15%
2.2 สอบครั้งที่ 2 Anatomy of upper & lower respiratory system
15%
3. สัมมนา และรายงาน
10%
รวม
100%
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หน้า 13

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
1. พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, 2542.
2. อมรา มลิลา, พิพัฒน์ เจิดรังษี, ทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ, บรรณาธิการ. สรีรวิทยาเบื้องต้ น. กรุงเทพฯ:
อักษรเจริญทัศน์, 2520.
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. เว็บไซด์ท่เี กี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซด์นิตยสารวิชาการทางด้ านกายภาพบําบัดและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
- http://ptjournal.apta.org/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนในรายวิชาจากนิสติ และอาจารย์ผ้ ูสอน
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ท่ตี ้ังไว้
3. การปรับปรุงการสอน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
สิ่งที่ปรับปรุง
สิ่งที่ขอการ
สนับสนุนจากคณะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมิน
โดยนิสิต
สรุปการนําความรู้ไปใช้ ในรายวิชา มีการจัดสัมมนาพยาธิสรีรวิทยาของโรคที่
ไม่มี
อื่น หรือสถานการณ์จริง ในชั่วโมง เกิดขึ้นในระบบปอดและหัวใจ
สัมมนา
เพิ่มชั่วโมงในการสัมมนาเพื่อ
ปรับเพิ่มจํานวนชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง
ไม่มี
ซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
(SDL) เพื่อให้ นิสิตมีเวลาในการค้ นคว้ า
เรียนของนิสติ ก่อนและหลังการ ข้ อมูล วิเคราะห์ ซักถามอาจารย์หลักของ
สอบทุกครั้ง (ใช้ ช่ัวโมงของ SDL) หัวข้ อสัมมนา

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การประชุมข้ อสอบทั้งปฏิบัติและข้ อเขียนก่อนนําไปใช้ จริงจากกลุ่มอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนใน
รายวิชาแต่ละหัวข้ อที่รับผิดชอบ
- การทวนสอบจากการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจข้ อสอบของคณาจารย์อ่นื ที่ไม่ใช่ทมี ผู้
ร่วมสอน
- การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง วิธกี าร
สัมมนา การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
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