
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน         

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2ประจาํปการศึกษา 2560 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ225 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน    
HP225 First Aids and Fundamental of Health Care    

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน อาจารยผูประสานงานรายวิชา 1 
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต  อาจารยผูประสานงานรายวิชา 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยประภาดา วัชรนาถ หอผูปวยวิกฤตอายุรกรรมฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 213 และ 216 คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการักษาเบื้องตน 

2. เพ่ือใหคิดวิเคราะหและสามารถเลือก การปฐมพยาบาล และการรักษาเบื้องตนไดถูกตองตามแตละ
สถานการณ  

3. เพ่ือฝกประสบการณการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องตน 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและความรับผิดชอบในการเรียนรู 

5. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการปฏิบติงาน 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 
3.   ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 อธิบายสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของสภาวะหรือโรคท่ีจําเปนตองไดรับการ

ปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน 
PLO1 

CLO2 อธิบายหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน PLO1 
CLO3 แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนไดตามปญหาสุขภาพ PLO7 
CLO4 เลือกวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนเพ่ือแกปญหาสุขภาพ PLO7 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องตน การใชยาเพ่ือการรักษา
เบื้องตนตามขอบเขตท่ีกําหนด  การปองกันและแกไขปญหาท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
บุคคล ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาดวยตนเอง(SDL) 
 

15 24 6 45 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

๑. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

๔.ดาน
ทักษะ

ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 

๖. ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

สภ 225 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 
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4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา

หองทํางาน และผานเวบไซต 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2ชั่วโมงตอสัปดาห  

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

1. สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
และสอบ 
 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

2. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ 

2. บันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ  
 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

3. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีม 

3. สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนในชั้นเรียน 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

2. การสอนบรรยายประกอบสื่อ 
3. การฝกปฏิบัติ 
4. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. การมอบหมายใหทํารายงาน 

2. การสอบภาคทฤษฎี 
3.การสอบปฏิบัติ 
4.ผลงานรายบุคคล (รายงาน) 
5. ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน
โดยใหแบบประเมิน 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 
 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได

2. การอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องการ
ประยุกตความรูเพ่ือการสงเสริม

2. การนําเสนอผลการสัมมนาในชั้น
เรียน โดยแบบประเมิน 
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

อยางเหมาะสม สุขภาพ 3. ประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
โดยแบบประเมิน 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

- - 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
ทํากิจกรรมกลุม การสัมมนาโดย
ตนเอง เพ่ือนนิสิต และอาจารย   

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
3. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ยอย 

2. ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในทํากิจกรรมกลุม การสัมมนา โดย
ใชแบบประเมิน 
 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

4. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
เตรียมขอมูลเพ่ือการทํากิจกรรมกลุม 

4. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการตอบคําถาม/
อภิปรายปญหาในชั้นเรียน โดยใช
แบบประเมิน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

- 
 

- 
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ี
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ

2. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล
เพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 
 

2. สังเกตพฤติกรรมการการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน และอาจารย  
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

3. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

3. ประเมินความถูกตองและ
เหมาะสมของการนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน โดยใชแบบประเมิน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม  (ไม
ประเมิน) 

- - 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
 
 

  

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 5 
 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 
   

1 11 ม.ค. 61 แนะนํารายวิชาอาจารยผูสอน และการเรียน
การสอนความหมายหลักและวิธีการปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลการซักประวัติ และการตรวจ
รางกาย 

1      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

    ปฏิบัติการ : การซักประวัติ และการตรวจ
รางกาย 

  3    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน 

หูฟง 26สําลี ไมเคาะเขา 26 
chart สายตา 3ไมจิ้มฟน 1 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

2 18 ม.ค. 61 การใหยาภายใตขอบเขตท่ีกระทรวงกําหนด
กลุมท่ี 1 

    3 สัมมนากลุมยอย - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 
 

    การใหยาภายใตขอบเขตท่ีกระทรวงกําหนด
กลุมท่ี 2 

      สัมมนากลุมยอย - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 

3 25 ม.ค. 61 อุปกรณท่ีใชเพ่ือการบันทึกสญัญาณชีพและ
วิธิการบันทึกสัญญาณชีพ 

1     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 
 

    ฝกปฏิบัติการบันทึกสญัญาณชีพ   3   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ันเรียน ปรอทวัดไข 15 นาฬิกาจับเวลา 
15  เครื่องวัดความดันโลหิต 
15 หูฟง 15BP digital 5 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

 

4 1 ก.พ. 61 การแปลผลทางหองปฏิบัติการ 2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDOสาธิตการปฐมพยาบาล 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.สุรศักดิ ์
 

  ปฎิบัติการแปลผลทางหองปฏิบัตกิาร  1  ฝกการแปลผลทาง
หองปฏิบัติการจาก

กรณีศึกษา 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

 
5 8 ก.พ. 61 การปฐมพยาบาลผูปวยท่ีท่ีมีอาการไมรุนแรงสิ่ง

แปลกปลอมเขาสูรางกาย ไดรับสารพิษ การแพ
ยา ลมพิษ สะอึก การเปนลมหมดสต ิ
Hyperventilation syndrome ตะคริว ไฟไหม 
นํ้ารอนลวก จมนํ้า 
ภยันตรายของกระดูก กลามเน้ือและขอตอ 

3      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การปฐมพยาบาลผูปวย
ท่ีท่ีมีอาการไมรุนแรง 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 
 
 

อ.พิมลพร 
 

6 15 ก.พ. 61 ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมีอาการไม
รุนแรงการเขาเฝอก การพันผายดื การ
เคลื่อนยายผูปวย 

  3   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

ผายืดขนาด 2 3 4 น้ิว อยางละ 
26ผาปูเตียง 8  ผาสามเหลี่ยม 
26 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

 

7 22 ก.พ. 61 การปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินท่ีรุนแรง 2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

หุน CPR 5  สําลี 1 หอ กระปุก
สําลี  5 ผากอซ 1 มวน 
แอลกอฮอล 3 ขวด 

อ.พิมลพร 
 

    การชวยฟนคืนชีพ (CPR)   1    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียนและหุนจําลอง 

หุน CPR 5  สําลี 1 หอ กระปุก
สําลี  5 ผากอซ 1 มวน 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์
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การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 
   

แอลกอฮอล 3 ขวดผายืดขนาด 
2 3 4 น้ิว อยางละ 25 ผาปู
เตียง 8  ผาสามเหลี่ยม 16 

8 8 มี.ค.61 สอบปฏิบัติ :การพันผายืด การวัดสัญญาณชีพ        - ผายืดขนาด 2 3 4 น้ิว อยางละ 
2ผาปูเตียง 1ผาสามเหลีย่ม 5  
ปรอท 2 BP 2 นาฬิกาจับเวลา 

2 

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

9 13 มี.ค.61 สอบกลางภาค       - - อ.สุรศักดิ ์

10 15 มี.ค.61 การรักษาเบ้ืองตนดายอายรุกรรม กลุมท่ี 1     3 ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 
 

    การรักษาเบ้ืองตนดายอายรุกรรม กลุมท่ี 2       ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.สุรศักดิ ์
 

11 22 มี.ค.61 ปฏิบัติการ : การเช็ดตวลดไข การดูดเสมหะ 
หลักการใหสารนํ้าทางหลอดเลือด การให
อาหารสายยางการสวนปสสาวะ 

  4     ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

heating pad 8 ice pack 8 
ผาเช็ดตัวใหญ 20เล็ก 26
กะละมัง 15ปรอทวัด
อุณหภูมหิอง 2 แอลกอฮอล 3 
กระติกนํ้ารอน 1 นํ้าแข็ง 1 
กระติกสายใหอาหาร สายสวน
ปสสาวะ สารนํ้าทางหลอด
เลือด 

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

12 29 มี.ค.61 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนดานศลัยกรรม 
- การผาฝ 
- การเย็บบาดแผลท่ีไมสาหสั 
- การทําแผล 

3       บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การรักษา 

  - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 
 

13 5 เม.ย.61 ฝกปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนดาน
ศัลยกรรม 
- การผาฝ 
- การเย็บบาดแผลท่ีไมสาหสั 
- การทําแผล - การฉีดวัคซีน 

  3   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน และหนังหม ู

ไหมเย็บแผล 1 หลอด เข็มเย็บ
แผล 26 หมูสามช้ัน 5 กิโลกรัม  
ชุดทําแผล 26 สําลี 1 นํ้าเกลือ
ลางแผล 2 แอลกอฮอล 2 เบ
ตาดีน 8 กรรไกร 26 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

14 12 เม.ย.61 ศึกษาดูงาน : การรักษาเบ้ืองตนใน
สถานพยาบาล 
 

  4   ศึกษาดูงานการรักษา
เบ้ืองตน 

- ประภาดา 
วัชรนาถ 
อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

15 19 เม.ย.61 การคัดกรองการติดเช้ือการตรวจครรภ การ
คลอด การสงตอผูปวย การวางแผนครอบครัว 

1      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 

    ฝกปฏิบัติการตรวจครรภการสงตอผูปวยการ
วางแผนครอบครัว 

  2   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน และหุนจําลอง 

ยาคุมกําเนิด ถุงยาง แตงกวา 
VDO การตรวจครรภ   

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

16 26 เม.ย.61 การจัดการและการพยาบาลฉุกเฉินใน 2      บรรยายประกอบ - Computer อ.พิมลพร 
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สื่อท่ีใช ผูสอน 
   

ผูประสบภยัจากธรรมชาติและอุบัติภัยหมู PowerPoint -  LCD 
-  Visualizer  

17 3 พ.ค. 61 สอบปลายภาค        สัมมนากลุมยอยและ
นําเสนอ 

 - Computer 
-  LCD 
-  Visualizer  

อ.พิมลพร 
 

 18 8 พ.ค. 61 สอบปฏิบัติ : การทําแผลการเย็บแผล         - อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

1 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1) สอบกลางภาค 8 25 
2 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1) สอบปลายภาค 17 25 
3 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (1.1, 3.1) สอบปฏิบัต ิ 7, 17 30 
4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.1, 1.3, 

4.1,4.3, 5.2) 
การนําเสนอผลการสัมมนา 2, 9 10 

5 1.2, 2.2, 3.2 รายงานการสัมมนา 2, 9 5 
6 1.2, 2.2, 3.2 รายงานรายบุคคล 14 5 

 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-ตอบ 
ในชั้นเรียนระหวางเรียน2. ประเมินจากพฤติกรรม
ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายโดยใชแบบ
ประเมิน 
3. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ 
การสงงานท่ีไดมอบหมาย  
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพ่ือน และ
อาจารยในการสัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน        

10 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

50 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิงใน
รายงานและการสัมมนา 
2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้นเรียน 
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบท่ีเนนการ

20 
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มคอ. 3 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
ประยุกตความรู  
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชัน้เรียน
โดยอาจารย   
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามในหองเรียน       

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง 
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
ในการตอบคําถาม หรอือภิปรายในชั้นเรียน   
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน  
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการ
จัดทําโครงการ  
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหวางการนําเสนอ 

5 

6. ดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

 - 

 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 

60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

1. Thomson R (1986). First aid. London: London Orbis. 
2. Hafen BQ, Kaarren KJ and Frandsen KJ (1996).First aid for collages and 

University6thed.Massachusetts: A Simon&Schusett Company. 
3. สันต หัตถีรัตน. (2552). คูมือการปฐมพยาบาลดวยตนเอง.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพหมอชาวบาน. 
4. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2550). คูมือหมอชาวบาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน. 
5. ปราณี ทูไพเราะ. (2553). คําศัพท-คํายอทางการแพทย. กรุงเพทฯ : PP Press Limited Partnership. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1.  การปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ. http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid02.html. 
2.  First aid.สืบคนเม่ือ 25 ธันวาคม 2555 จาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firstaid.html 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 9 
 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค003) 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
1.   ปรับลดหัวขอการสอนเพ่ือใหมีเวลาฝกปฏิบัติมากข้ึนเพ่ิม 
2.   มอบหมายงานใหคนควาดวยตนเองในหัวขอการรักษาเบื้องตน และการใชยา 
3.   ปรับหัวขอสัมมนาใหเร็วข้ึนในสัปดาหท่ี 2 -9 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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