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รายละเอียดของรายวิชา กบ 221 การจัดทาและการเคล่ือนยายผูปวย 

สาขาวิชากายภาพบําบัด 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ221การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย 
PX221Positioning, Transfer and Ambulation 

2. จํานวนหนวยกิต 
1 (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม tippawano@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 
 

อ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 อ.ดร.ยุภาภรณ รัตนวิจิตร  yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอง 122, 213 และ 216 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

12 มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
เพ่ือเรียนรูและฝกการจัดทาทาง การฝกผูปวยเคลื่อนยายตัวเอง การใชเกาอ้ีเข็น และการใชอุปกรณ

ชวยเดินในผูปวย วิเคราะหปญหารวมท้ังประยุกตใชหลักการเหลานี้ใหเหมาะสมกับผูปวยในภาวะตางๆ 

วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา 
1. อธิบายหลักการของการจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย ขอหามขอควรระวัง และการดูแลผูปวย

ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับพยาธิสภาพ (2.1, 2.2)  
2. อธิบาย และเลือกวิธีสอนการจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย ไดเหมาะสมกับพยาธิสภาพของ

ผูปวยแตละราย (2.1, 2.2, 3.3) 
3. วิเคราะหปญหาผูปวยท่ีควรไดรับรักษาดวยการจัดทาทาง การเคลื่อนยายตนเอง และการใช

อุปกรณชวยเดิน รวมถึงแสดงวิธีการรักษาไดอยางเหมาะสม (3.3, 4.2) 
4. ปฏิบัติการสอน สาธิต ในการจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวยไดอยางถูกตองปลอดภัย และ

เหมาะสมกับสภาพของผูปวยแตละรายได (3.3, 4.2, 5.3) 
5. นําเสนอขอมูลผูปวยกรณีศึกษาไดอยางเหมาสมกับสภาพของผูปวยแตละรายได (3.3, 4.2, 5.3) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนารายวิชาตามขอเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสิต อาจารยผูสอน และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติการจัดทาทางผูปวย การฝกผูปวยเคลื่อนยายตัวเอง การใชเกาอ้ีเข็น และฝกใชอุปกรณชวย

เดินในการเคลื่อนท่ี รวมท้ังวิเคราะหปญหาและนําเสนอหลักการเหลานี้ไปใชใหเหมาะสมกับผูปวยในสภาวะ
ตางๆ 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
3.  

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ/สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

0 ชม. /ภาค
การศึกษา 

ตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

33 ชม. /12 ชม. /
ภาคการศึกษา 

2 ชม. 
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4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมและบุคคลท่ีตองการ)  

 

วิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. 
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 

การ
สื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเท

ศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
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 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดังตอไปนี้  

1. ไมประเมิน 
2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ 

และสามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 
3. ไมประเมิน 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

 
1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา และระหวางการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอ

วิชาชีพตอองคกร ชุมชนและสังคมโดยรวม  
3. สงเสริมใหผูเรียนมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 
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1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนในกิจกรรมตางๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติ 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตรของวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรูเพ่ือ
ใชในการดูแลสุขภาพท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู ดังนี้ 

1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 
3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

 
2.2  วิธีการสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรูของรายวิชาการจัดทาและการเคลื่อนไหวในภาคปฏิบัติ อยางเปนระบบ 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการฝกปฏิบัติ รวมกับ
การสัมมนา การอภิปรายการคนควา การวิเคราะหรวมกับสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองและการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีการใชหัวขอปญหา กรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใช

จากการสัมมนา การอภิปราย และการฝกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญาเพ่ือพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในการ
ทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
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4. สามารถประยุกตใช และบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ และบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.2  วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนสนใจท่ีจะทําการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
2. การจัดสัมมนาโดยใหนิสิตไดนําเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน                ความรู

เชิงวิชาการอยางสรางสรรค 
3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกับผูปวย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ี

ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการคนควาศึกษาดวยตนเองในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหาโดยการนําเสนอรายงานในชั้น

เรียน  
3. การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบการวิเคราะหวิจารณประเมินจาก

การสัมมนาในรายวิชา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือให
สามารถทํางานรวมกันได ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในศาสตรของ
วิชาชีพ และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้ไมประเมิน 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และ 
ผูบังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
3. ไมประเมิน 
4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกร 

4.2  วิธีการสอน 
1. แทรกสอดเนื้อหาการเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธกับ ผูรับบริการ ผูรวมงานหรือบุคคลภายนอก

ท่ีเก่ียวของ โดยใชรูปแบบของการสัมมนากลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนและผูสอน อันจะนําไปสู การฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. จัดการสัมมนาใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนและพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

3.  สอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ องคกรและสังคม 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมกิจกรรมโดยอาจารย  
2. ประเมินจากผลงานของกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

สามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนอท่ีเหมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
1. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองผาน Website หนังสือ และอภิปรายผลรวมกันในชั้น

เรียน 
2. มอบหมายงานใหนิสิตทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอการสัมมนา โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหาและเลือกใชขอมูล 

อางอิงไดถูกตอง 
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษาในวิชาการจัดทาและ

การเคลื่อนไหว โดยใหนิสิตไดใชทักษะการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 6.1 ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และผานการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสามารถใหบริการกับผูรับบริการ
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 
ปองกัน บําบัด รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใช
ความรู ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยาง
เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 

6.2 วิธีการสอน 

กบ 221 การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          หนา 6 
 



มคอ. 3 

1. ฝกการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหารวมกับ
การใชเหตุผลทางคลินิก 

2. จัดการสัมมนาใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรูแบบองครวมไดอยางเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทยสัมมนากรณีศึกษาเพ่ือใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกไขปญหา 
รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิกและการคนควาแหลงอางอิงไดอยางเหมาะสม 

4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูปวยและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพกายภาพบําบัด ในชวงการฝกปฏิบัติการ 

5. จัดการสัมมนาและฝกปฏิบัติการใหนิสิตรูจักหนาท่ีในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝกการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี และสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 

6.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝกปฎิบัติการการจัดทาและการเคลื่อนไหว 

และการมีสวนรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินทักษะการฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหาและ การแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผล

ทางคลินิกและการอางอิง 
3. ประเมินจากสัมมนากรณีศึกษาท่ีแสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหา รวมกับ

การใชเหตุผลท่ีมีการอางอิงไดถูกตองเหมาะสม 
4. ประเมินจากการนําเสนอกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงหนาท่ีของตนเองในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ตารางการเรยีนการสอน  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 1 / 2561 (กลุม 1) 

วิชา  กบ 221  ชื่อวิชา การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย       หนวยกิตทีล่งทะเบยีนเรียน 1( 0 - 3 - 0)  

คร
ั้งท

ี่ 

วันที่ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบตั

 ิ

สัม
มน

า 

SD
L 

สอ
บป

ฏบิ
ัต ิ

หัวขอ 

ผูสอน 

หองเรียน ส่ือการสอน 
อาจารย 

1 พฤ 16 สค. 61 9.30 - 10.30   1       
Principle for positioning, transfer 
and ambulation  

วันวิสาข     122 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 

    10.30 - 11.00   0.5       
Principle & application for 
positioning 

ยุภาภรณ     213, 216 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 

    11.00 - 12.30   1.5       Lab: positioning I ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 3.    เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย  

2 พฤ 23 สค. 61 9.30 - 12.30   3       Lab: positioning  II ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 
4.    เบาะรองนอนหมอนรอง
ศีรษะ หมอนรองขา หมอนใบ
เล็ก 

3 พฤ 30 สค. 61 9.30 - 11.30   2       Lab: positioning  III ยุภาภรณ นิธินันท   213, 217   

    11.30 - 12.00   0.5       
Principle and application for 
ambulation by wheelchair  

ณัฐกาญจน     122 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 

    12.00 - 12.30   0.5       Lab: ambulation by wheelchair I  ณัฐกาญจน วันวิสาข   122   

4 พฤ 6 กย. 61 9.30 - 12..30   3       Lab: ambulation by wheelchair II ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 
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5 พฤ 13 กย. 61 9.30 - 12.30   3       Lab: ambulation by wheelchair III ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 
3.    เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย 
เบาะรองนอน 

6 พฤ 20 กย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: ambulation by 
wheelchair (ประเมินการปฏิบัติ) 

ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 
4.    Wheelchair, stretcher, 
sliding board  

7 พฤ 27 กย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Positioning (ประเมินการ
ปฏิบัติ) 

ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 
  

8 พฤ 4 ตค. 61 9.30 - 11.30         2 
Lab Examination ambulation by 

wheelchair, Positioning 

ยุภาภรณ นิธินันท 

  
122, 213, 

216 

  

ณัฐกาญจน วันวิสาข   

    11.30 - 12.30       1   SDL for review lab examination 

ยุภาภรณ นิธินันท 

  
122, 213, 

216 
  

ณัฐกาญจน วันวิสาข 
  

9 พฤ 11 ตค. 61 9.30 - 10.00   0.5       
Principle and application for bed 
activities and transfer technique 

ทิพวัลย     213, 216 
1.   เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 222 

    10.00 - 12.30    2.5       
 Lab: Bed activities (side to side, 
move up-downward) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 
2.   คอมพิวเตอรและเคร่ืองฉาย 
LCD 

10 พฤ 18 ตค. 61 9.30 - 12.30   3       
 Lab: Bed activities (sidelying, 
prone, sitting) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 
3.   เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย 
เบาะรองนอน 

11 พฤ 25 ตค. 61 9.30 - 12.30   3        Lab: Transfer technique ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 
4. หมอนรองศีรษะ หมอนรอง
ขา หมอนใบเล็ก ผาขนหนูเล็ก-
ใหญ ผาคลุมตัวผูปวย  

12 พฤ 1 พย. 61 9.30 - 10.00   0.5       
Principle and application for 
ambulation with gait devices 

วันวิสาข     122 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 
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    10.00 - 12.30    2.5       
lab: ambulation with gait devices 
(gait pattern) 

วันวิสาข กสิมา   122 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 

13 พฤ 8 พย. 61 9.30 - 12.30   3       
lab: ambulation with gait devices 
(sitting-standing) 

วันวิสาข กสิมา   122 
3.    Crutches, one point 
cane, three point cane, 
walker, parallel bar 

14 พฤ 15 พย. 61 9.30 - 12.30   3       
lab: ambulation with gait devices 
(others) 

วันวิสาข กสิมา   122 4.   เข็มขัด 

15 พฤ 22 พย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Ambulation with gait 
devices (ประเมินการปฏิบัติ) 

วันวิสาข กสิมา   122 

  

16 พฤ 29 พย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Bed activity and 
transfer (ประเมินการปฏิบัติ) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 

17 พฤ 6 ธค. 61 9.30 - 11.30         2 Lab Examination 

ทิพวัลย ยุภาภรณ 

  
122, 213, 

216 
  

วันวิสาข กสิมา 

    11.30 - 12.30       1   SDL for review lab examination 

ทิพวัลย ยุภาภรณ 

  
122, 213, 

216 
  

วันวิสาข กสิมา 
  

ชัว่โมงรวม 0 33 12 2 4 51           
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ตารางการเรยีนการสอน  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 1 / 2561 (กลุม 2) 

วิชา  กบ 221  ชื่อวิชา การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย       หนวยกิตทีล่งทะเบยีนเรียน 1( 0 - 3 - 0)  

คร
ั้งท

ี่ 

วันที่ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบตั

 ิ

สัม
มน

า 

SD
L 

สอ
บป

ฏบิ
ัต ิ

หัวขอ 

ผูสอน 

หองเรียน ส่ือการสอน 
อาจารย 

1 พฤ 16 สค. 61 9.30 - 10.30   1       
Principle for positioning, transfer 
and ambulation  

วันวิสาข     122 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 

    10.30 - 11.00   0.5       
Principle and application for 
ambulation by wheelchair  

ณัฐกาญจน     122 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 

    11.00 - 12.30   1.5       Lab: ambulation by wheelchair I  ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 3.    เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย  

2 พฤ 23 สค. 61 9.30 - 12.30   3       Lab: ambulation by wheelchair II ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 
4.    เบาะรองนอนหมอนรอง
ศีรษะ หมอนรองขา หมอนใบ
เล็ก 

3 พฤ 30 สค. 61 9.30 - 11.30   2       Lab: ambulation by wheelchair III ณัฐกาญจน วันวิสาข   122   

    11.30 - 12.00   0.5       
Principle & application for 
positioning 

ยุภาภรณ     213, 216 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 

    12.00 - 12.30   0.5       Lab: positioning I ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216   

4 พฤ 6 กย. 61 9.30 - 12.30   3       Lab: positioning  II ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 

5 พฤ 13 กย. 61 9.30 - 12.30   3       Lab: positioning  III ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 
3.    เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย 
เบาะรองนอน 

6 พฤ 20 กย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Positioning (ประเมินการ
ปฏิบัติ) 

ยุภาภรณ นิธินันท   213, 216 
4.    Wheelchair, stretcher, 
sliding board  
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7 พฤ 27 กย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Ambulation by 
wheelchair (ประเมินการปฏบิัติ) 

ณัฐกาญจน วันวิสาข   122 
  

8 พฤ 4 ตค. 61 9.30 - 11.30         2 
Lab Examination ambulation by 

wheelchair, Positioning 

ยุภาภรณ นิธินันท 

  
122, 213, 

216 

  

ณัฐกาญจน วันวิสาข   

    11.30 - 12.30       1   SDL for review lab examination 

ยุภาภรณ นิธินันท 

  
122, 213, 

216 
  

ณัฐกาญจน วันวิสาข 
  

9 พฤ 11 ตค. 61 9.30 - 10.00   0.5       
Principle and application for 
ambulation with gait devices 

วันวิสาข     122 
1.   เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 222 

    10.00 - 12.30    2.5       
lab: ambulation with gait devices 
(gait pattern) 

วันวิสาข กสิมา   122 
2.   คอมพิวเตอรและเคร่ืองฉาย 
LCD 

10 พฤ 18 ตค. 61 9.30 - 12.30   3       
lab: ambulation with gait devices 
(sitting-standing) 

วันวิสาข ณัฐกาญจน   122 
3.   เตียงไมสูง เตียงไมเต้ีย 
เบาะรองนอน 

11 พฤ 25 ตค. 61 9.30 - 12.30   3       
lab: ambulation with gait devices 
(others) 

วันวิสาข กสิมา   122 
4. หมอนรองศีรษะ หมอนรอง
ขา หมอนใบเล็ก ผาขนหนูเล็ก-
ใหญ ผาคลุมตัวผูปวย  

12 พฤ 1 พย. 61 9.30 - 10.00   0.5      
Principle and application for bed 
activities and transfer technique 

ทิพวัลย     213, 216 
1.    เอกสารประกอบการสอน
วิชา กบ 221 

    10.00 - 12.30    2.5       
 Lab: Bed activities (side to side, 
move up-downward) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 
2.    คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ฉาย LCD 

13 พฤ 8 พย. 61 9.30 - 12.30   3      
 Lab: Bed activities 
(sidelying,prone, sitting) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 
3.    Crutches, one point 
cane, three point cane, 
walker, parallel bar 
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14 พฤ 15 พย. 61 9.30 - 12.30   3        Lab: Transfer technique ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 4.   เข็มขัด 

15 พฤ 22 พย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Bed activities and 
transfer techniques (ประเมินการ
ปฏิบัติ) 

ทิพวัลย ยุภาภรณ   213, 216 

  

16 พฤ 29 พย. 61 9.30 - 12.30     3     
Seminar: Ambulation with gait 
devices (ประเมินการปฏิบัติ) 

วันวิสาข กสิมา   122 

17 พฤ 6 ธค. 61 9.30 - 11.30         2 Lab Examination 

ทิพวัลย ยุภาภรณ 

  
122, 213, 

216 
  

วันวิสาข กสิมา 

    11.30 - 12.30       1   SDL for review lab examination 

ทิพวัลย ยุภาภรณ 

  
122, 213, 

216 
  

วันวิสาข กสิมา 
  

ชัว่โมงรวม 0 33 12 2 4 51           

 
หมายเหตุ คณาจารยใหการแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตอยางสมํ่าเสมอ คือหลังการประเมินการปฏิบัติและการสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการประเมิน 
1,2,3 

 
คุณธรรมจรยิธรรม 

1.2 
- ความมีระเบียบ
วินัยในการเขาชั้น
เรียน 
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
สวนรวมกับเพ่ือน
รวมชั้น 

- ตลอดภาค 
การศึกษา 

0 % 

1, 2 
 

ความรู  
2.1, 2.2, 2.3 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัต ิ
- สัมมนากรณีศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
สวนรวมกับเพ่ือน
รวมชั้น 

- สัปดาหท่ี 6-8, 
15-17 

45 % 

1, 2 
 

ทักษะทางปญญา 
3.1, 3.3, 3.4 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัต ิ
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็นใน 
สัมมนากรณีศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
สวนรวมกับเพ่ือน
รวมชั้น 

- สัปดาหท่ี 6-8, 
15-17 

35 % 

1, 2 
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.1, 4.2, 4.4 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวน
รวมในกา 
- แสดงความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 
สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การมีสวน
รวมกับเพ่ือนรวมชั้น 

- สัปดาหท่ี 6-8, 
15-17 

10 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการประเมิน 
2 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.3  

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัต ิ
- สัมมนากรณีศึกษา 
- ประเมินการมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็น 
สัมมนากรณีศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การมี
สวนรวมกับเพ่ือน
รวมชั้น 

- สัปดาหท่ี 6-8, 15-
17 

10 % 

- การปฏิบัติทางวิชาชีพ - - - 
หมายเหตุ  ผลการเรียนรูในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑการพิจารณาตัดเกรด 
การประเมินผลตามกิจกรรมดังนี้ 

1. การประเมินผลภาคปฏิบัติ จากการประเมินผลระหวางเรียนและการสอบปฏิบัติ  60 % 
1.1 Positioning         15 %  
1.2 wheelchair activity and ambulation      15 %   
1.3 Bed activity and transfer technique       15 % 
1.4 Ambulation with gait and assistive devices      15 % 

 
2. สัมมนา 4 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน       40 % 

2.1 Positioning         10 % 
2.2 Bed activity and transfer techniques      10 % 
2.3 Wheelchair activity and ambulation      10 % 
2.4 Ambulation with gait and assistive devices     10 % 

 
รวม          100% 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 
นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นิสิตมีโอกาสสอบซอมปฏิบัติได 1 ครั้งโดยอยูในดุลพินิจ

ของอาจารยผูสอบ โดยคะแนนรวมของนิสิตตองไดเกรด C จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตัดสินดังนี้ 
 

80.0-100                                                                 A 
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75.0-79.9                                        
70.0-74.9                                                         
65.0-69.9                                      
60.0-64.9                                                       
55.0-59.9                                                       
50.0-54.9                                                            
< 50            

B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
E 

 
                                                

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. Pierson FM. and Fairchild SL. Principles and techniques of patient care. 3rd ed. 

Philadelphia: Saunders, 2002. 
2. Mayall. J.K., Desharnais, G. (1990) Positioning in a wheelchair. New Jersey: Slack.  
3. Sinaki, M. (1993) Basic clinical rehabilitation medicine. 2nd ed. St. Louis: Mosby.  
4. Smith SF, Duell DJ, Martin BC. Clinical nersing skills basic to advanced skills. 5th ed. New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc; 2000. 

5. Sisto SA, Druin E, Sliwinski MM. Spinal cord injuries management and rehabilitation. 1st 

ed. Missouri: Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc, 2009. 

6. Kozier B, Erb G, Blais K, Johnson JY, Temple JS. Techniques in clinical nursing. 4th ed. 

Redwood: Addison-wesley nursing, 1993. 

7. O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical rehabilitation assessment and treatment. 3rd ed. 

Philadelphia: F.A. Davis Company, 1994. 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ไมมี 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ไมมี 

   
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย  
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
- การประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา  
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
- สังเกตความมีระเบียบวินัยในการเขาชั้นเรียน 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-  การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน  
-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรับปรุง 

ความตองการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไมมี ไมมี ไมมี 

 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- จัดทําแผนการสอบโดยระบุในมคอ. 3 และนําเสนอตออาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- สงแบบประเมินสอบ/สัมมนาใหอาจารยผูรวมสอนพิจารณาวัตถุประสงค และวิธีการประเมินกอน
นํามาใชจริง 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ 
- ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการใหนิสิตและอาจารยผูสอน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นําขอคิดเห็นของนิสิตและอาจารยผูรวมสอนพรอมขอเสนอแนะแกไขมานําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเห็นชอบและนําขอมูลไปปรับปรุงรายวิชาตอไป 
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