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รายละเอียดของรายวิชา กบ 191 การปฐมพยาบาลเบื้ องตน้ 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 191  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

PX 191  Basic first aid 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา 

 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

 อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย  tossaphon@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

 

อาจารยผู์ส้อน 

1 อาจารย์ ดร. จิราภรณ์  วรรณปะเข คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ ดร. ทพิวัลย์  มีแต้ม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  รุณรงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร. อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ ดร. ทศพล เจศรีชัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 อาจารย์ประภาวดี  ภิรมย์พล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ อนิคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช้ันปีที่ 1  
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 308 และ 301 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน พ.ศ.2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. อธบิายหลักการ วิธกีารปฐมพยาบาลผู้ป่วยในภาวะต่างๆ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

2. สามารถปฏบัิติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในภาวะต่างๆ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

3. สามารถเลือกประเภทการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ถูกต้อง และเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

4. อธบิายหลักการ วิธกีาร และปฏบัิติการในการดูแลสขุภาพเบ้ืองต้น เพ่ือป้องกนั และแก้ไขปัญหา

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของบุคคล และครอบครัว 

5. มีทกัษะปฏบัิติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในผู้ป่วยภาวะต่างๆ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆที่มักพบได้บ่อยในชีวิตประจาํวัน การ

ดูแลสขุภาพ การประเมินสภาพร่างกาย รวมถึงการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นพอสงัเขป 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั การสมัมนา/กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเอง 

12 ชม. 12 ชม. 10 ชม. 5 ชม. 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความ

รับผดิชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิง

ตัวเลข 

การ

สื่อสาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ 

 ๖. ทกัษะการ

ปฏบิัต ิ                     

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กบ ๑๙๑      
  

   
 
 
   

 
 
      

  
  

    

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน  และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด                     

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิ เด็ก  สิทธิ ผู้บ ริโภค สิทธิ ผู้ ป่ วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 
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5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1.  การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.  การสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึน 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการนาํเสนอในหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้          

และตรงเวลา 
 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความ รู้เพ่ื อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่ นําไปสู่ สุขภาพที่ ดีของผู้ รับบ ริการ โดยกําหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการ

บริการกายภาพบาํบัด 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยายและสัมมนาในรายละเอียดของเน้ือหาความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพที่

เช่ือมโยงกบัการประยุกต์การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

2.  การมอบหมายงานมอบหมายให้ค้นคว้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ 
3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 
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2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

4.  ประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การประยุกต์เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นร่วมกบัการสัมมนา 
2.  การบรรยายและสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในช้ันเรียน  
3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
4.  มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

3.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 
            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง                  

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
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3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง  

4.2  วิธกีารสอน 

1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในชีวิตประจาํวัน เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการแสดงออก ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟังความ

คิดเหน็ของบุคคลอื่น 
2.  ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
3.  จัดประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้นาํเสนอ ผู้เข้าร่วมสมัมนา เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการมีปฏสิัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์ 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
3.  ประเมินจากรายงานรายกลุ่ม/รายงานรายบุคคลต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าร่วมกนัรายกลุ่ม 

2. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบของสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
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6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กับ ผู้ รับบ ริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียน รู้ด้านทักษะ                

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6.2 วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสาร และประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

ด้านกายภาพบาํบัด  

2. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

อาจารย์

พิเศษ

อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

8.30-9.30 1 แนะนํารายวิชา อาจารย์ผู้สอน และแผนการเรียนการสอน

 และการซักประวัติตรวจร่างกาย

JW 308

9.30-11.30 2 สัมมนา: การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย JW NR 308

8.30-9.30 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกสัญญาณชีพและวิธีการบันทึก

สัญญาณชีพ และแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

KT 308

9.30-11.30 2 ปฏิบัติการ: การบันทึกสัญญาณชีพ และการแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการ

KT JW PAP NR 308

8.30-10.30 2 สัมมนา: การบันทึกสัญญาณชีพ และการแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการ

KT PAP 308

10.30-12.30 2 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และสัตว์กัดต่อย OY 308

8.30-9.30 1 อุบัติเหตุที่มักพบบ่อยในชีวิตประจําวัน และหลักการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น

JW 308

9.30-10.00 0.5 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง การเข้าเฝือก 

การพันผ้ายืด

TJ 308

10.00-12.00 2 ปฏิบัติการ: การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 

การเข้าเฝือก การพันผ้ายืด

TJ OY JW TM 308

8.30-9.30 1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น TM 308

9.30-12.30 3 ปฏิบัติการ: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น TM OY TJ JW 308

8.30-9.30 1 ยาสามัญประจําบ้าน OY 308

9.30-12.30 SDL

8.30-10.00 1.5 สอบกลางภาค JW TJ 301

10.00-12.30 SDL

8.30-9.00 0.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บทางกีฬา JW 308

9.00-12.00 3 ปฏิบัติการ: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บ

ทางกีฬา

JW TM NR TJ 308

9 จ. 12 ต.ค. 58 8.30-11.30 3 สอบปฏิบัติการ: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วย

บาดเจ็บทางกีฬา

JW NR TM TJ 308

8.30-9.30 1.5 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง เช่น ช็อค

 ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและการหายใจ อาการชัก

อ.จิรวรรณ 308

9.30-10.30 0.5 การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อ.ดวงเดือน

308

10.30-12.30 2 ปฏิบัติการ: การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อ.ดวงเดือน

JW NR TM 308

11 จ. 26 ต.ค. 58 8.30-11.30 3 สอบปฏิบัติการ: การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อ.ดวงเดือน

JW NR TM 308

12 10.00-11.00 1 หลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู 

คอ จมูก

NR 308

11.00-12.00 1 หลักการปฐมพยาบาลภาวะเครียดจากอากาศร้อนจัด 

(Heat stress)

NR 308

13 จ. 9 พ.ย. 58 8.30-11.30 3 สัมมนา: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยภาวะต่างๆ JW TM 308

14 จ. 16 พ.ย. 58 8.30-11.30 3 สอบปฏิบัติการ: การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่

รุนแรง การเข้าเฝือก การพันผ้ายืด และการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยเบื้องต้น

TM OY TJ JW 308

15 จ. 23 พ.ย. 58 8.30-11.30 3 สัมมนา: Evidence based ในการปฐมพยาบาลทาง

กายภาพบําบัด

JW OY 308

16 จ. 30 พ.ย. 58 8.30-10.00 1.5 สอบปลายภาค JW TJ 301

12 12 10 3 9 46

ผู้สอนหัวข้อ

สอ
บ

ป
ฏิบ

ัต
ิ

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย

สัม
ม

นา สถานที่/

ห้องเรียนป
ฏิบ

ัต
ิ

1

2

3

4

บ
รร

ยา
ยเวลาวันที่

ค
รั้ง

ที่

จ. 24 ส.ค. 58

จ. 17 ส.ค. 58

จ. 31 ส.ค. 58

จ. 7 ก.ย. 58

รวม

จ. 14 ก.ย. 58

7 จ. 28 ก.ย. 58

8  จ. 5 ต.ค. 58

10 จ. 19 ต.ค. 58

5

6 จ. 21 ก.ย. 58

จ. 2 พ.ย. 58
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่ 
ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ 
ประเมิน 

1 

คุณธรรม จริยธรรม 

1.4, 1.5,  

(1.1, 1.2, 1.3) 

- มีระเบียบวินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 

- ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

2 
ความรู้ 

2.1, (2.2, 2.4) 

- การสอบบรรยาย 

- การสมัมนา 

- ประเมินการปฏบัิติการ 

- สปัดาห์ที่ 1, 3, 

7, 9, 11, 13, 

14, 15, 16 

42% 

3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1, (3.3, 3.4)  

- การสอบบรรยาย 

- ประเมินการปฏบัิติการ 

- การสมัมนา 

- สปัดาห์ที่ 1, 3, 

7, 9, 11, 13, 

14, 15, 16 

42% 

4 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.2, (4.1, 4.3, 4.4) 

- การสมัมนา 

- สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ สมัมนา

กรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 1, 3, 

9, 11, 13, 14, 

15 

2% 

5 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

- การสมัมนา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ สมัมนา

กรณีศึกษา 

- ประเมินจากรูปแบบในการ

นาํเสนอผลงานของนิสติ 

- สปัดาห์ที่ 1, 3, 

9, 11, 13, 14, 

15 

2% 

6 

ทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

(6.1) 

- ประเมินจากการอภิปราย

ร่วมกนัในช้ันเรียน  

- ประเมินจากรูปแบบในการ

นาํเสนอผลงานของนิสติ 

- สปัดาห์ที่ 1, 3, 

13, 15 
2% 
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การประเมินผล 

 สอบขอ้เขียน         40% 

 คร้ังที่ 1          20%  

- การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย      4% 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทกึสัญญาณชีพและวิธกีารบันทกึสญัญาณชีพ   4% 

การแปลผลทางห้องปฏบัิติการ        

- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และสตัว์กดัต่อย   6% 

- อุบัติเหตุที่มักพบบ่อยในชีวิตประจาํวัน และหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 3% 

- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง การเข้าเฝือก การพันผ้ายืด  3% 

 

คร้ังที่ 2          20% 

- การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเบ้ืองต้น       3% 

- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง เช่น ชอ็ค    3% 

ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและการหายใจ อาการชัก   

- หลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก  4% 

- หลักการปฐมพยาบาลภาวะเครียดจากอากาศร้อนจัด (Heat stress)  4% 

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้ป่วยบาดเจบ็ทางกีฬา    3% 

- ยาสามัญประจาํบ้าน        3% 

 

 

สอบปฎิบติั         40% 

คร้ังที่ 1           

- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง การเข้าเฝือก การพันผ้ายืด   10% 

- การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเบ้ืองต้น       10% 

คร้ังที่ 2           

- การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)       10% 

คร้ังที่ 3           

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้ป่วยบาดเจบ็ทางกีฬา    10% 

 

สมัมนา          10% 

- การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย      2.5% 

- การแปลผลทางห้องปฏบัิติการ      2.5% 

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้ป่วยภาวะต่างๆ     2.5% 

- Evidence based ในการปฐมพยาบาลทางกายภาพบาํบัด   2.5% 
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มคอ. 3 

การเขา้ชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน ทํางานกลุ่ม    10% 

 

     รวม     100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด:   แบบอิงเกณฑ ์

1. ตัดเกรดตามเกณฑ ์C โดย 

เกรด   ระดับคะแนน 

  A       100-80.0 

  B+       79.9-75.0 

  B       74.9-70.0 

  C+       69.9-65 

  C       64.9-55 

  D+       54.9-50 

  D       49.9-45 

  E       44.9-0 

 

2. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบ 

3. คะแนนรวมการสอบภาคทฤษฎีต้องไม่ตํ่ากว่า 50 % จึงถือว่า สอบผ่าน  

4. คะแนนสอบภาคปฏบัิติแต่ละหัวข้อต้องไม่ตํ่ากว่า 60 % จึงถือว่า สอบผ่าน 

    ถา้ไม่ผ่าน นิสิตจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ่้าน โดยนิสิตเป็นผูติ้ดต่อขอสอบซ่อมดว้ยตนเองกบัอาจารยผ์ูส้อบ 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. ราํแพน พรเทพเกษมสนัต์  .การปฐมพยาบาล First Aids  .กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2546. 236 หน้า. 

2. อุทยั อุเทนพิพัฒน์  .การปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทาํงาน 

)ประเทศไทย( , 2546. 108 หน้า. 

3. วิรัตน์ ศรีนพคุณ  ,ศรี ศรีนพคุณ. การปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2541. 185 หน้า. 

4. พิพัฒน์ ชูวรเวช  .อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2545. 110 หน้า. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

1.  เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

   - 

2.  เวบ็ไซด์นิตยสารวิชาการทางด้านกายภาพบาํบัดและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

 - 
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มคอ. 3 

    
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  
-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

-  จากข้อเสนอแนะจากนิสติโดยส่งมาที่ e-mail ของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-  การประมวลความคิดเหน็ของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 

-  ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-  การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสัมมนา/รายงาน/แผนการฝึก และการให้คะแนน

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  
- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 
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