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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน         

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2ประจาํปการศึกษา2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส221 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน    
HPX221 First Aids and Fundamental of Health Care    

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(2-2-5) 

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

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 213 และ 216 คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน2561 
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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 อธิบายสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของสสาวะหรือโรคท่ีจําเปนตองไดรับการ

ปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน 
PLO1 

CLO2 อธิบายหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน PLO1 
CLO3 แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนไดตามปญหาสุขภาพ PLO7 
CLO4 เลือกวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนเพ่ือแกปญหาสุขภาพ PLO7 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การประเมินสุขภาพ และการรักษาโรคเบื้องตน การชวยเหลือผปวยในภาวะ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย การบันทึกขอมูล การคัดกรองผมีปญหา สุขภาพและสงตอ การฟนฟูสภาพ 
ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตนตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดภายใตการ
ควบคุมของผประกอบวิชาชีพ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาดวยตนเอง(SDL) 
 

30 23 7 60 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
รายวิชา 1. ดาน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 
  

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

สส 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 จริยธรรมที่ตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย มีวนิัย ตรงเวลา     1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

1. บันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ  

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม 

2. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกายตาม
ระเบียบของคณะ 

2. การสังเกตพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพระหวางการฝกปฏิบัติและนอก
หองเรียน 
 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู 

2.1  ความรูที่ตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป - - 

2.2 มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสาํคัญของศาสตรที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

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

2. การสอบภาคทฤษฎี 
3.การสอบปฏิบัต ิ
4.ผลงานรายบุคคล (รายงาน) 
5. ความรูในการจากการสัมมนากลุม 
ยอยและนําเสนอในชัน้เรียนโดยใหแบบ
ประเมิน 

2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  

1. การอภิปรายในชั้นเรียนเร่ืองการ
ประยุกตความรูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 

1.การสัมมนากลุมยอยและนําเสนอใน
ชั้นเรียนโดยใหแบบประเมิน 
 

3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได 

  

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรูเปนฐาน 

1. การอภิปรายในชั้นเรียนเร่ืองการ
ประยุกตความรูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 

1.สังเกตแสดงความคิดเห็นใน 
กิจกรรมกลุม  
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3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.4 เปนผูมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศึกษา คนควา และประเมิน
ขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

- - 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งใน
ฐานะผูนาํและผูรวมงานได 

2. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
3. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ยอย 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการตอบคําถาม/อภิปรายปญหา
ในชั้นเรียน โดยใชแบบประเมิน 

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม  

- - 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ  

- - 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
เตรียมขอมูลเพ่ือการทํากิจกรรมกลุม 

1. ประเมินผลจากการสัมมนากลุม
ยอยและการนําเสนอในชั้นเรียน 
2. ประเมินคุณภาพของงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหคนความดวยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา 

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล
เพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินผลจากการสัมมนากลุม
ยอยและการนําเสนอในชั้นเรียน 

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีใน               
การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

3. ประเมินความถูกตองและ
เหมาะสมของการนําเสนอผลงานใน
ชัน้เรียน โดยใชแบบประเมิน 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 
   

1 9 ม.ค. 62 แนะนํารายวิชา อาจารยผูสอน และการเรียน
การสอนความหมาย หลักการปฐมพยาบาล  
หลักการและวิธีการประเมินสุขภาพ การซัก
ประวัติ การตรวจรางกายท่ัวไป การบันทึก
รายงาน 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

    ปฏิบัติการ :  การซักประวัติ     2    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

2 16 ม.ค. 62 การตรวจรางกาย การบันทึกรายงาน  2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 
 

    ปฏิบัติการ : การตรวจรางกาย การบันทึก
รายงาน                                    

  2    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน 

หูฟง 30สําลี ไมเคาะเขา 30 
chart สายตา 3ไมจิ้มฟน 1 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

3 23 ม.ค. 62 การใหยาภายใตขอบเขตท่ีกระทรวงกําหนด  2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 

    สัมมนา : การใหยาภายใตขอบเขตท่ีกระทรวง
กําหนด  

    2 สัมมนากลุมยอยจาก
กรณีศึกษาและนําเสนอในช้ัน

เรียน 

-  Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.พิมลพร 

 
 

3 30 ม.ค. 62 อุปกรณท่ีใชเพ่ือการบันทึกสญัญาณชีพและ
วิธิการบันทึกสัญญาณชีพ  

1      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 
 

  ปฏิบัติการ : การบันทึกสญัญาณชีพ   3    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน 

ปรอทวัดไข 15 นาฬิกาจับ
เวลา 15  เครื่องวัดความดัน
โลหิต 30 หูฟง 30BP digital 
5 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

4 6 ก.พ. 62 การตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล
ทางหองปฏิบัติการเบ้ืองตน 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุรศักดิ ์
 

  สัมมนา : การแปลผลทางหองปฏบัิติการ     2 สัมมนากลุมยอยจาก
กรณีศึกษาและนําเสนอในช้ัน

เรียน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

 

5 13 ก.พ. 62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ จมนํ้า สะอึก 

2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

VDO การปฐมพยาบาลผูปวย 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 
 

    ปฏิบัติการ : การดูดเสมหะ การใหยาทางเดิน
หายใจ 

  2    ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียนและหุนจําลอง 

สายดดูเสมหะ สําลี 
แอลกอฮอล หูนจาํลอง 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์
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6 20 ก.พ. 62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
ระบบหัวและหลอดเลือด และโลหติวิทยา การ
ชวยฟนคืนชีพ  

2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

VDO การรักษาเบ้ืองตน CPR 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 

 

  ปฏิบัติการ : การชวยฟนคืนชีพ (CPR)การหาม
เลือด  

  2   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

หุน CPR 5  สําลี 1 หอ 
กระปุกสําลี  5 ผากอซ 1 มวน 

แอลกอฮอล 3 ขวด 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

7 27 ก.พ. 62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
ระบบกระดูก กลามเน้ือและขอ  

2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 
 

    ปฎิบัติการ : การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทา
อาการหรือโรคในระบบกระดูก กลามเน้ือและ
ขอ การเขาเฝอก  
การพันผายดื การใชหลัก RICE การเคลื่อนยาย
ผูปวย  

  2   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

ผายืดขนาด 2 3 4 น้ิว อยาง
ละ 50 ผาปูเตยีง 8  ผา
สามเหลี่ยม 30 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

 6 มี.ค.62 สอบปฏิบัติ : การวัดสญัญาณชีพ การพันผายดื 
การเขาเฝอก 

  4      ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน   

 

ผายืดขนาด 2 3 4 น้ิว อยาง
ละ 2ผาปูเตียง 1ผาสามเหลี่ยม 
5  ปรอท 2 BP 2 นาฬิกาจับ
เวลา 2 เครื่องวัดความดัน
โลหิตและหูฟง 3 

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

 8 มี.ค.62 สอบกลางภาค 2      - - อ.พิมลพร 
 

9 13 มี.ค. 62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการไข และ
ออนเพลีย 

2     บรรยายประกอบ 
PowerPoint  

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 
 

   ปฏิบัติการ : การเช็ดตัว การใหสารนํ้า      2   ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ันเรียน heating pad 8 ice pack 8 
ผาเช็ดตัวใหญ 20เล็ก 26
กะละมัง 15ปรอทวัด
อุณหภูมหิอง 2 แอลกอฮอล 3 
กระติกนํ้ารอน 1 นํ้าแข็ง 1  

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

10 20 มี.ค. 62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
กลุมหู คอ จมูก และ ตา 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การรักษาเบ้ืองตน 
 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 

    การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดนิปสสาวะ 
และระบบสืบพันธุ 

2     ฝกปฏิบัติกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน และหุนจําลอง 

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

ยาคุมกําเนิด ถุงยาง แตงกวา 
VDO การตรวจครรภ  สาย
สวนปสสาวะ สายใหอาหาร 

อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์
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11 27 มี.ค. 62 ศึกษาดูงาน : การรักษาเบ้ืองตนใน
สถานพยาบาล  
- การใหนํ้าเกลือในผูปวยทองเดินอยางรุนแรง 
- การสวนปสสาวะ 
- การลางกระเพาะอาหารโดยใชสายยางในราย
ท่ีสงสัยวารับประทานสารพิษ 
- การใหอาหารทางสายใหอาห 

  4   ศึกษาดูงานการรักษา
เบ้ืองตน 

- ประภาดา 
วัชรนาถ 
อ.พิมลพร 
อ.สุรศักดิ ์

12 3 เม.ย.62 การคัดกรองการติดเช้ือ การตรวจครรภ การ
คลอด การสงตอผูปวย การวางแผนครอบครัว 

3      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 

  สัมมนา : การตรวจครรภ  การสงตอผูปวย การ
วางแผนครอบครัว 

    1 สัมมนากลุมยอยจาก
กรณีศึกษาและนําเสนอในช้ัน

เรียน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

13 10 เม.ย.62 การจัดการและการพยาบาลฉุกเฉิน ใน
ผูประสบภยัจากธรรมชาติและอุบัติภัยหมู 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

 

  สัมมนา :การจัดการและการพยาบาลฉุกเฉิน ใน
ผูประสบภยัจากธรรมชาติและอุบัติภัยหมู  

    2 สัมมนากลุมยอยจาก
กรณีศึกษาและนําเสนอในช้ัน

เรียน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.พิมลพร 

อ.สุรศักดิ ์

14 22 เม.ย.62 การรักษาเบ้ืองตนเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคใน
ระบบผิวหนัง ไฟไหม นํ้ารอนลวก 

2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 
 

  23 เม.ย.62 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนทางศลัยกรรม 2      บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

VDO การรักษาเบ้ืองตน 

- Computer 
-  LCD 
-  Visualizer 
-  VDO 

อ.พิมลพร 

15 1 พ.ค. 62 ปฏิบัติการ : การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนทาง
ศัลยกรรมการผาฝ การเย็บบาดแผลท่ีไมสาหัส 
การทําแผลการใชยาชาท่ีผิวหนัง การเจาะโลหิต
จากปลายน้ิว 

  4   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 ์

 8 พ.ค. 62 สอบปฏิบัติ : การทําแผล การเย็บแผลการให
สารนํ้า 

 4   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 ์

 10 พ.ค. 62 สอบปลายภาค 2     อ.สุรศักดิ ์
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

1 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1) สอบกลางภาค 8 30 
2 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1) สอบปลายภาค 17 35 
3 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (1.1, 3.1) สอบปฏิบัต ิ 7, 17 20 
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 

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
ประยุกตความรู  
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
โดยอาจารย   
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามในหองเรียน       

25 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง 
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
ในการตอบคําถาม หรอือภิปรายในชั้นเรียน   
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน  

5 
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มคอ. 3 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการ
จัดทําโครงการ  
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหวางการนําเสนอ 

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 

 
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 
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2.   มอบหมายงานใหคนควาดวยตนเองในหัวขอการรักษาเบื้องตน และการใชยา 
3.   ปรับหัวขอสัมมนาใหเร็วข้ึนในสัปดาหท่ี 2 -9 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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