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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น         

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 225 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น    
First Aids and Fundamental of Health Care    

2. จ านวนหน่วยกิต 
 2 หน่วยกิต  2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 1 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1.  ดร.สมสมัย สุธีรศานต์ ผ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2. อาจารย์ประภาดา วัชรนาถ หอผู้ ป่วยวิกฤตอายรุกรรมฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

3. อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :   
ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 222, 248  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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พฤศจิกายน 2558 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2. เพ่ือให้เข้าใจหลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการักษาเบื้องต้น  
3. เพ่ือให้คิดวิเคราะห์และสามารถเลือก การปฐมพยาบาล และการรักษาเบื้องต้นได้ถูกต้องตามแต่ละ

สถานการณ์  
4. เพ่ือฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องต้น 
5. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
6. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการปฏิบ้ติงาน 

7. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องต้น การใช้ยาเพ่ือการ
รักษาเบื้องต้นตามขอบเขตที่ก าหนด  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ของบุคคล ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

 

17 18 10 45 

     
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

๑. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ด้าน
ความรู้ 

๓. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

๖. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
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สภ 225 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น    

         
 
   

 
  

    

 
 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนนรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหน้า
ห้องท างาน และผ่านเว๊บไซต์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  2   ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
และสอบ 
 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ก าหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน 
การเข้าห้องสอบ และการแต่งกาย
ตามระเบียบของคณะ 

2. บันทึกการเข้าห้องเรียนและห้อง
สอบ  
 

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

3. มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตได้
ท างานเป็นทีม 

3. สังเกตพฤติกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นในชั้นเรียน  

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 
 
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

2. การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
3. การฝึกปฏิบัติ 
4. สัมมนา และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. การมอบหมายให้ท ารายงาน 

2. การสอบภาคทฤษฎี 
3. การสอบปฏิบัติ 
4. ผลงานรายบุคคล (รายงาน) 
5. ความรู้ในการน าเสนอในชั้นเรียน
โดยให้แบบประเมิน 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 
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3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - 
 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 

2. การอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 

2. การน าเสนอผลการสัมมนาในชั้น
เรียน โดยแบบประเมิน 
3. ประเมินการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
โดยแบบประเมิน 

3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

- -       

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการปฏิบัติ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ท ากิจกรรมกลุ่ม การสัมมนาโดย
ตนเอง เพื่อนนิสิต และอาจารย์   

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมกลุ่มในการปฏิบัติ 
3. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

2. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในท ากิจกรรมกลุ่ม การสัมมนา โดย
ใช้แบบประเมิน 
 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4. มอบหมายงานให้ท ารายงานและ
เตรียมข้อมูลเพ่ือการท ากิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม/
อภิปรายปัญหาในชั้นเรียน โดยใช้
แบบประเมิน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี

- 
 

- 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

2. มอบหมายงานให้จัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือน าเสนอในชั้นเรียน 
 

2. สังเกตพฤติกรรมการการสื่อสาร
ระหว่างเพื่อน และอาจารย์  

3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

3. การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

3. ประเมินความถูกต้องและ
เหมาะสมของการน าเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน โดยใช้แบบประเมิน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  (ไม่
ประเมิน) 

- - 

 
 
6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมิน) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียน  

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

   

1 14 ม.ค. 59 แนะน ารายวิชา อาจารย์ผูส้อน และการเรียน
การสอนความหมาย หลักและวิธีการ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล  การซักประวัติ และ
การตรวจร่างกาย 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

    สัมมนา : การซักประวัต ิ     1 สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ 

 - อ.พิมลพร 

2 21 ม.ค. 59 ปฏิบัติการ : การซักประวัติ และการตรวจ
ร่างกาย                                    

  3    ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน 

 หูฟัง 16 ส าลี ไม้เคาะเข่า 16 
chart สายตา 1  ไม้จิ้มฟัน 1 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

3 28 ม.ค. 59 อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการบันทึกสญัญาณชีพและ
วิธิการบันทึกสัญญาณชีพ  

1     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

    ฝึกปฏิบัติการบันทึกสญัญาณชีพ   2   ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน  

ปรอทวัดไข้ 8 นาฬิกาจับเวลา 
8  เครื่องวัดความดันโลหิต 8 
หูฟัง 8  BP digital 8 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

4 4 ก.พ. 59 การแปลผลทางห้องปฏิบตัิการ 2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุรศักดิ ์

    สัมมนาการแปลผลทางห้องปฏิบัตกิาร     1  สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ 

  อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

5 11 ก.พ. 59 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ไดร้ับสารพิษ และ
สัตว์มีพิษกัดต่อย การแพ้ยา การเสียโลหิต 
การเป็นลมหมดสติ กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อ
เคลื่อน จมน้ า ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ไฟฟ้าดูด 
สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย 

3      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 

6 18 ก.พ. 59 ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่
รุนแรง การเข้าเฝือก การพันผ้ายดื การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

  3    ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน 

ผ้ายืดขนาด 2 3 4 นิ้ว อย่าง
ละ 16 ผ้าปูเตยีง 8  ผ้า
สามเหลี่ยม 16 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

7 25 ก.พ. 59 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉกุเฉินท่ี
รุนแรง  

2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 

   การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)   1    ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียนและหุ่นจ าลอง 

หุ่น CPR 3  ส าลี 1 ห่อ 
กระปุกส าล ี 2 ผ้าก๊อซ 1 ม้วน 
แอลกอฮอล์ 2 ขวด  

อ.พิมลพร 

8 3 มี.ค. 59 สอบปฏิบัติ : การช่วยฟื้นคืนชีพ การพันผ้ายดื          ผ้ายืดขนาด 2 3 4 นิ้ว อย่าง
ละ 16 ผ้าปูเตยีง 8  ผ้า
สามเหลี่ยม 16 แอลกอฮอล์ 2  

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์
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คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียน  

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

   

9 10 มี.ค. 59 สอบกลางภาค           อ.สุรศักดิ ์
10 17 มี.ค. 59 การรักษาเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค

ไข้ตัวร้อน ไข้และมผีื่นหรือจุด ไข้จบัสั่น ไอ 
ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง 
ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบ
ต่างๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร 
อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิล าไส้ โรคบิด โรค
หวัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรค
ผิวหนัง โรคตดิต่อตามโครงการของกระทรวง
สาธารณสุข 

2   1 บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

11 24 มี.ค. 59 ปฏิบัติการ : การรักษาเบื้องต้นทางอายุรก
รรม การเช็ดตัว การห้ามเลือด การประคบ
ร้อน ประคบเย็น 

  3   ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน  

heating pad 8 ice pack 8 
ผ้าเช็ดตัวใหญ่ 32 เล็ก 16 
กะละมัง 8  ปรอทวัด
อุณหภูมหิ้อง 2 แอลกอฮอล์ 3 
กระติกน้ าร้อน 1 น้ าแข็ง 1 
กระติก ผา้ขนหนูเล็ก 20 

อ.พิมลพร 

12 31 มี.ค. 59 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านศลัยกรรม 
- การผ่าฝ ี
- การเย็บบาดแผลทีไ่มส่าหสั 
- การท าแผล 

3      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

13 8 เม.ย. 59 ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้าน
ศัลยกรรม 
- การผ่าฝ ี
- การเย็บบาดแผลทีไ่มส่าหสั 
- การท าแผล 

  3   ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน และหนังหม ู

ไหมเย็บแผล 1 หลอด เข็มเย็บ
แผล 30  หมูสามชั้น 5 
กิโลกรมั  ชุดท าแผล 20 ส าลี 
1 น้ าเกลือล้างแผล 2 
แอลกอฮอล์ 2 เบตาดีน 8 ชุด
เย็บแผล 16 กรรไกร 16  

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

14 12 เม.ย. 59 สัมมนา : การรักษาเบื้องต้นทางอายุรกรรม     3  สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ประภา
ดา 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

15 19 เม.ย. 59 ฝึกปฏิบัต ิ: การรักษาเบื้องต้น 1 
- การให้น้ าเกลือในผู้ป่วยท้องเดินอย่างรุนแรง 
- การสวนปัสสาวะ 

  3    ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในช้ัน
เรียน 

  อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

16 28 เม.ย. 59 การให้ยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงก าหนด 1      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

ยาสามญัประจ าบ้าน อ.พิมลพร 

    การให้ยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงก าหนด     2 สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ  

  อ.พิมลพร 

17 13 พ.ค. 59 การปฐมพยาบาลจิตใจ 1      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 
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คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียน  

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

   

    สัมมนา : การปฐมพยาบาลจิตใจ     2  สัมมนากลุ่มย่อยและ
น าเสนอ 

  อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

18 19 พ.ค. 59 สอบปลายภาค           อ.พิมลพร 

    สอบปฏิบัต ิ: การท าแผล         ชุดท าแผล  อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการ สัปดาห์ สัดส่วน 

1 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (3.1) สอบกลางภาค 9 25 
2 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (3.1) สอบปลายภาค 17 25 
3 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (3.1) สอบปฏิบัติ 8, 17 20 
4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 1.4, 4.1, 

4.3, 5.2) 
การน าเสนอผลการสัมมนา 1, 4, 10, 15, 

16 
15 

5 1.2, 2.2, 3.2 รายงานการสัมมนา 1, 4, 16 10 
6 1.2, 2.2, 3.2 รายงานรายบุคคล 16 5 

 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.รายงานการทุจริต  
2.บันทึกการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ  
3.การสังเกตพฤติกรรม 

10 

2. ด้านความรู ้ 1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบปฏิบัติ 
3.รายงานรายบุคคล 
4.การน าเสนอในชั้นเรียน 

50 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1.รายงานรายบุคคล/รายกลุ่ม  
2.การน าเสนอผลการสัมมนา 
ประเมินการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในท า
กิจกรรมกลุ่ม การสัมมนา 

15 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของ
การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

5 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  - 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1. Thomson R (1986). First aid. London: London Orbis. 
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2. Hafen BQ, Kaarren KJ and Frandsen KJ (1996). First aid for collages and University6thed. 
Massachusetts: A Simon&Schusett Company. 

3. สันต์ หัตถีรัตน์. (2552). คู่มือการปฐมพยาบาลด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน. 
4. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2550). คู่มือหมอชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน. 
5. ปราณี ทู้ไพเราะ. (2553). ค าศัพท์-ค าย่อทางการแพทย์. กรุงเพทฯ : PP Press Limited Partnership. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1.  การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ. http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid02.html. 
2.  First aid. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 จาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firstaid.html 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดท าขึ้น 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
ประชุมพิจารณาผลการประเมินปละข้อเสนอแนะจากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง

การสอนให้เหมาะสมและทันสมัย โดยเพ่ิมการสัมมนาหัวข้อการท าหัตถการก่อนศึกษาดูงานและให้อาจารย์ไป
ด้วยทุกครั้ง  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


