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รายละเอียดของรายวิชาการปฐมพยาบาลเบื้ องตน้ (กบ 191) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 191  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

PX 191  Basic first aid 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

1.อาจารย์ ดร.จิราภรณ ์วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

2.อาจารย์จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

1.อาจารย์ ดร. จิราภรณ ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

2.อาจารย์ ดร. ณฐักาญจน์  รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

3.อาจารย์ ดร. อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

4.อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

5.อาจารย์ ดร. ประภาวดี  ภิรมย์พล prapawad@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

6.อาจารย์ ดร. ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

7.อาจารย์จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

8.อาจารย์พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

ผู้ช่วยสอน   

9.อาจารยธิ์ติมาศ  วินยัรักษ ์  thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์พเิศษ   

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล duangduan23@gmail.com คณะพยาบาลศาสตร์ มศว 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 301 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนปฏบิิตการ 305,308 อาคารคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1  อธบิายหลักการ วิธกีารปฐมพยาบาลผู้ป่วยในภาวะต่างๆ การประเมินสภาพร่างกาย รวมถงึการ  

 ป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (2.1) 

1.2  สามารถเลือกประเภทการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏบิัตกิารปฐมพยาบาลผู้ป่วยในภาวะต่างๆ และ  

 การบาดเจบ็ทางกฬีา และแสดงการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้ถูกต้องเหมาะสมกบัสถานการณ ์(2.1, 3.1) 

1.3  สามารถวิเคราะห์สถานการณ ์และเลือกปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสื่อสารกบัผู้ป่วยจาํลอง 

 ในภาวะต่างๆ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้(3.1, 4.2, 5.3) 

1.4  ส่งเสริมให้แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผดิชอบ (1.2) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรงุตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธกีารในการปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆที่พบได้ในชีวิตประจาํวัน และการเล่นกฬีา 

หลักการดูแลสขุภาพ การประเมินสภาพร่างกาย รวมถงึการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

5 ช่ัวโมง/ 

ภาคการศึกษา 
- 

-ปฏบิัติการ 20 ช่ัวโมง 

-สมัมนา/กรณศีึกษา 10 ช่ัวโมง 

 -รวม 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

- 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

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

                       

  4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา

นอกจากน้ี นิสติยังสามารถรับคาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ตลอดภาคการศึกษาจัดเวลา 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสทิธิ
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบดั  

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 
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1.2  วิธกีารสอน 

1. การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. การสอดแทรกประสบการณแ์ละเหตุการณจ์ริงที่เกดิขึ้น 

3. การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินผลจากการนาํเสนอในหัวข้อสมัมนาที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ ให้          

และตรงเวลา 

2 ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังน้ี     

1. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 

5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐานและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1. การบรรยายและสัมมนาในรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เช่ือมโยงกบัการประยุกต์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2. การมอบหมายงานมอบหมายให้ค้นคว้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนาํมาสรปุและนาํเสนอ 

3. การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

4. ประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
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การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
วิชาชีพกายภาพบาํบัด 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การประยุกต์เร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องต้นร่วมกบัการสมัมนา 
2. การบรรยายและสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
4. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคบับญัชา 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสขุภาพในบริบทหรือสถานการณท์ี่
แตกต่างกนั 

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร  

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในชีวิตประจาํวัน เช่น และการ

บาดเจ็บทางกีฬา ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และสัตว์กัดต่อย ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง การ

เข้าเฝือก การพันผ้ายืด ผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ภาวะเครียดจากอากาศ

ร้อนจัด ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง เช่น ช็อค ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและการหายใจ 
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อาการชัก เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการแสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน 

และพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. ส่งเสริมให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอนัจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3. จัดประสบการณ์ เรียนรู้ ระหว่างผู้นําเสนอ ผู้ เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการมี

ปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3. ประเมินจากรายงานรายกลุ่ม/รายงานรายบุคคลต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
 สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รปูแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าร่วมกนัรายกลุ่ม 

2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบของสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
2. ประเมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ : ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ค
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ั้ง
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่ 

วนัที่ 

  
เวลา 
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ร
ร
ย
า
ย
 

ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

ส
มั
ม
น
า
 

ส
อ
บ
บ
ร
ร
ย
า
ย
 

ส
อ
บ
ป
ฏิ
บ
ตัิ

 

หวัขอ้ 

อาจารย ์

พเิศษ ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

1 ศ. 16 ส.ค. 62 

13.30

-

15.00 

1.

5 
        

แนะนาํรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 

และแผนการเรียนการสอน และ

การซักประวัติตรวจร่างกาย 

  JW         

2 ศ. 23 ส.ค. 62 

13.30

-

15.30 

    2     
สมัมนา: การซักประวัติ และ

การตรวจร่างกาย 
  JW JT       

15.30

-

16.30 

1         

อบุัติเหตทุี่มักพบบ่อยใน

ชีวิตประจาํวัน และหลักการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  NR         

3 ศ. 30 ส.ค. 62 

13.30

-

14.30 

1         

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มี

อาการไม่รนุแรง การเข้าเฝือก 

การพันผ้ายืด 

  TJ         

14.30

-

17.30 

  3       

ปฏบิัติการ: การปฐมพยาบาล

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รนุแรง การ

เข้าเฝือก การพันผ้ายืด 

  TJ NR JT PK TW 

4 ศ. 6 ก.ย. 62 

13.30

-

15.30 

  2       

ปฏบิัติการ: การปฐมพยาบาล

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รนุแรง การ

เข้าเฝือก การพันผ้ายืด  

(ประเมินในช้ันเรียน) 

  
TJ / 

TW 
NR JT PK 

 

15.30

-

16.30 

1         การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น   PK         

5 ศ. 13 ก.ย. 62 

13.30

-

16.30 

  3       
ปฏบิัติการ: การเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยเบื้องต้น 
  PK NR JW JT TW 

9 พ. 18 ก.ย. 62 

13.30

-

15.30 

2         
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ

สารพิษ และสตัว์กดัต่อย 
  OY         

6 ศ. 20 ก.ย. 62 

13.30

-

15.30 

  2       

ปฏบิัติการ: การเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยเบื้องต้น (ประเมินในช้ัน

เรียน) 

  
PK / 

TW 
NR JW JT 

 

7 ศ. 27 ก.ย. 62 

13.30

-

14.30 

1         

อปุกรณท์ี่ใช้ในการบันทกึ

สญัญาณชีพและวิธกีารบันทกึ

สญัญาณชีพ และแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการ 

  KT         

14.30

-

16.30 

  2       

ปฏบิัติการ: การบนัทกึสญัญาณ

ชีพ และการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการ 

  KT JT PAP NR TW 

8 ศ. 4 ต.ค. 62 

13.30

-

15.30 

    2     

สมัมนา: การบันทกึสญัญาณชีพ 

และการแปลผลทาง

ห้องปฏบิัติการ 

  KT PAP       
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หวัขอ้ 

อาจารย ์

พเิศษ ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

  ศ. 11 ต.ค. 62             สอบกลางภาค SWU             

10 ศ. 18 ต.ค. 62 

13.30

-

15.00 

      
1.

5 
  สอบกลางภาค   JW PK       

11 ศ. 25 ต.ค. 62 

13.30

-

14.30 

1         

หลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มี

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ 

จมูก 

  NR         

14.30

-

15.30 

1         

หลักการปฐมพยาบาลภาวะ

เครียดจากอากาศร้อนจัด (Heat 

stress) 

  NR         

15.30

-

16.30 

  1       
ภาวะเครียดจากอากาศร้อนจัด 

(Heat stress) 
  NR PAP JW JT TJ 

12 ศ. 1 พ.ย. 62 

13.30

-

14.30 

1         
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน

ผู้ป่วยบาดเจบ็ทางกฬีา 
  JW         

14.30

-

16.30 

  2       

ปฏบิัติการ: การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นในผู้ป่วยบาดเจบ็ทาง

กฬีา  

  JW TW NR PK TJ 

13 ศ. 8 พ.ย. 62 

13.30

-

16.30 

  3       

ปฏบิัติการ: การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นในผู้ป่วยบาดเจบ็ทาง

กฬีา (ประเมินในช้ันเรียน) 

  
JW / 

TW 
NR TJ PK 

 

14 พ. 13 พ.ย. 62 

13.30

-

14.30 

1         ยาสามัญประจาํบ้าน   OY         

15 ศ. 15 พ.ย. 62 

13.30

-

15.30 

2         

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ

ฉุกเฉินที่รนุแรง เช่น ชอ็ค ภาวะ

ฉุกเฉินทางหัวใจและการหายใจ 

อาการชัก 

  KT         

  ศ. 22 พ.ย. 62             SWU Open house             

16 ศ. 29 พ.ย. 62 

13.30

-

15.00 

1.

5 
        การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

อ.ดวง

เดือน 
JW         

15.00

-

16.00 

  1       
ปฏบิัติการ: การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

(CPR) 1 

อ.ดวง

เดือน 
  JW NR JT PK 

17 ศ. 6 ธ.ค. 62 

13.30

-

14.30 

  1       
ปฏบิัติการ: การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

(CPR) 2 

อ.ดวง

เดือน 
  JW NR JT PK 

14.30

-

16.30 

        2 
สอบปฏบิัติการ: การช่วยฟ้ืนคืน

ชีพ (CPR) 

อ.ดวง

เดือน 
  JW NR JT PK 

18 พ. 11 ธ.ค. 62 
13.30

-
    3     

สมัมนา: การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นในผู้ป่วยภาวะต่างๆ 
  JW JT       
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หวัขอ้ 

อาจารย ์

พเิศษ ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน ผูส้อน 

16.30 

19 ศ. 13 ธ.ค. 62 

13.30

-

16.30 

    3     

สมัมนา: Evidence based ใน

การปฐมพยาบาลทาง

กายภาพบาํบัด 

  JW PK       

20 พ. 18 ธ.ค. 62 

13.30

-

14.30 

      1   สอบปลายภาค   JT TW       

รวม 15 20 10 2.5 2 49.5             

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 
สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1 
ความรู้ 

(2.1), 2.2, 2.3 

 

 

- การสอบภาคทฤษฎ ีและปฏบิัติการ 

ภาคเรียนที่ 1 : 

 วันที่ 17 ก.ย., 24 ก.ย. 

 15 ต.ค., 21 พ.ย. 2562 

ภาคเรียนที่ 2 : 

   วันที่ 30 ม.ค. 2563 

 

7.5%,7.5% 

20%,20% 

 

30% 

(รวม 85%) 

2 
ทกัษะทางปัญญา

3.1 

- ผลงานจากการเรียบเรียงข้อมูล 

   ที่ค้นคว้าศกึษาด้วยตนเองในงาน 

   ที่ได้รับมอบหมาย 

- ความสามารถในการอภปิรายและ 

   ตอบคาํถามจากการนาํเสนอ 

   รายงานในช้ันเรียน 

- การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

  (ประเมินผลสมัฤทธิ์ กบัรายวิชา  

  กบ 131 ในภาคเรียนที่ 2) 

การสมัมนา 3คร้ัง 

ภาคเรียนที่ 1 : 2 คร้ัง 

วันที่ 24 ก.ย. และ  

7 พ.ย. 2563 

 

ภาคเรียนที่ 2 : 1 คร้ัง 

วันที่ 16 ม.ค. 2563 

3%,  

 

 

3% 

 

 

3% 

 

รวม 9%  

3 

ทกัษะการ สื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3, (4.2) 

- นาํเสนอรายงานในช้ันเรียนโดย

ใช้ 

   คาํศัพทเ์ฉพาะได้ถูกต้อง 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ  

   นาํเสนอเน้ือหาและจดัทาํรายงาน 

 

การสมัมนา 3คร้ัง 

ภาคเรียนที่ 1 : 2 คร้ัง 

วันที่ 24 ก.ย. และ  

7 พ.ย. 2563 

 

ภาคเรียนที่ 2 :  1 คร้ัง 

วันที่ 16 ม.ค. 2563 

2%,  

2% 

 

 

 

2% 

รวม 6% 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 
สดัส่วนของ

การประเมิน* 

 

4. คุณธรรม จริยธรรม

(1.3,1.4,1.5) 

 

- รับผดิชอบดูแลร่างอาจารย์ใหญ่ 

- ปฏบิตัิต่อร่างอาจารย์ใหญ่ด้วย 

  ความเคารพและสภุาพ 

- เข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ 

  มอบหมายตรงเวลา  

- แต่งกายตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย  

- ผู้เรียนประเมินตนเองเกี่ยวกบั 

  ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา 

  การทาํงานร่วมกนั และการปฏบิัต ิ

  ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ 

ตลอดปีการศกึษา 

(บูรณาการกบั 

โครงการสาํนึกรู้ 

คุณค่ากตเวทติาคุณ) 

-- 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู ้: 

 1. การประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎแีละปฏบิัติการ 

              1.1 การสอบความรู้ภาคทฤษฎ ี5 คร้ัง                 50% 

  Lower Extremity        (10%) 

  Upper Extremity        (10%) 

  Back, Neck, Face and Abdominal region      (15%)  

Anatomy and Physiology of Muscle, tendon                  (7.5%) 

Anatomy and Physiology of Bone, joint                        (7.5%) 

     1.2 การสอบความรู้จากปฏบิัติการ 3 คร้ัง       31% 

  Lower Extremity         (8%) 

  Upper Extremity         (8%) 

  Back, Neck, Face and Abdominal region     (15%) 

     1.3 ประเมินระหว่างการปฏบิัติในช้ันเรียน 2 คร้ัง        4% 

  3.1 Lower Extremity         (2%) 

  3.2 Upper Extremity         (2%) 

         2. การสมัมนาและค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 3 คร้ัง          9% 

  2.1 Lower Extremity         (3%) 

  2.2 Upper Extremity         (3%) 

2.3 Back, Neck, Face and Abdominal region      (3%) 

         3. การนาํเสนอรายงาน           6% 

  3.1 Lower Extremity         (2%) 

  3.2 Upper Extremity         (2%) 

 3.3 Back, Neck, Face and Abdominal region      (2%) 
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                                                           รวม    100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ  

(เขา้เรียนสายกว่า 15 นาที  เกิน 3 ครั้ง ถอืเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง) 

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

50  

3. นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ 

4. เกณฑร์ะดับขั้นคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80 79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-55 54.9-50 49.9-45 44.9-0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Detton AJ. Grant’s Dissector. 16
th
 edition China: Wolters Kluwer, 2017. 

2. Drake RL, Wayne Vogl A, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students. 3
rd
 edition. 

Edinburgh: Churchill Livingstone, 2015. 

3. Moore KL, Agur AMR. Essential Clinical Anatomy. 3
rd
 edition. Philadelphia: Wolters 

Kluwer Health, 2015. 

4. Hansen JT. Netter’s Clinical Anatomy. 3
rd
 edition.Philadelphia:Saunders, 2014. 

5. Agur AMR. Grant’s atlas of anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2013. 

6. Palastanga N, Field D, Soames R. Anatomy and Human Movement: Structural and 

Function 6
th
 edition.Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012. 

7. Cael C. Functional anatomy: Musculoskeletal Anatomy, Kinesiology and Palpation for 

Manual Therapist. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2010. 

8. Tixa S. Atlas of surface palpation: anatomy of the neck, trunk,upper and lower limbs. 2
nd
 

edition, New York: Churchill Livingstone,2008. 

9. Hansen JT. Essential anatomy dissector: following Grant’s method. Philadelphia: 

Lippincott Williums& Wilkins, 2002. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. คู่มือปฏบิตัิการ 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
1. หนังสอื ตาํรา และสื่ออเิลคโทรนิคในห้องสมุดมศว องครักษ์ A.D.A.M. interactive anatomy 

(electronic resource) QM26.A191,2001 (CD-ROM) 
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2. เวบ็ไซด์เกี่ยวกบัความรู้ตามเน้ือหาในรายวิชา แนะนาํให้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือ ทบทวนบทเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok2xYcDaLUA Human body System  

(ภาพและคาํบรรยายเก่ียวกบั skeletal, muscle,nerve) 
http://www.anatomyzone.com  (VDO 3D พร้อมคาํบรรยายภาษาองักฤษ) 
https://www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo (VDO อธิบาย Anatomicalterminology) 
http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/quiz.htm (คาํถามพร้อมเฉลย และ laboratory dissection)  
https://www.youtube.com/watch?v=aXdkzwJITsc   Human Skeleton - Muscles 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ ผู้สอนจัดขึ้ น เช่น e-mailกลยุทธ์การประเมิน            

การสอน 

 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน 

- การประเมินประสทิธภิาพการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินรายวิชา 

การดําเนนิการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

1. นิสติต้องการให้ปรับพ้ืนฐาน 

   ความรู้ 

     

1. ทบทวนความรู้ พ้ืนฐานในช่ัวโมง

แรกของการเรียน และติดตามนิสติ 

ที่มีพ้ืนฐานความรู้ น้อยกว่านิสติอื่นๆ 

เป็นกรณเีฉพาะ  

- 

2. การนาํความรู้ เกี่ยวกบัช่ือ และ 

   ที่อยู่ ของกล้ามเน้ือ ไปใช้ใน 

   การเรียนรายวิชา กบ 131  

   ไม่ดีเท่าที่ควร 

 

 

1. ทบทวนตาํแหน่งที่อยู่ของ

กล้ามเน้ือ ในระหว่างปฏบิตัิการ

ชาํแหละร่างอาจารย์ใหญ่ให้มากขึ้น 

และเน้นยํา้ให้เข้าใจความสมัพันธ์

ของแนวเส้นใยกล้ามเน้ือ กบัการ

ทาํงานและการยืดเหยียด  

- 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- พฤติกรรมของผู้เรียนต่ออาจารย์ใหญ่ ต่ออาจารย์ และต่อเพ่ือนนิสติ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จากการสงัเกตโดยอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลาการศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา 
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- การตัดสนิผลสอบ (ตดัเกรด) ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสตูร หรือคณะกรรมการอื่นที่คณะ

กาํหนด 

- การนาํความรู้ พ้ืนฐานกายวภิาคศาสตร์ไปใช้ในการศึกษารายวิชากบ 131 การรักษาด้วยความร้อน

และความเยน็ ในภาคเรียนที่ 2  

5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ประมวลข้อคิดเห็นของผู้เรียน และผู้ร่วมสอน ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน        

การเรียนรู้ที่จัดเพ่ิมเติมให้ เพ่ือเป็นแนวปฏบิัติ/ปรับปรงุแก้ไขในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


