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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 221 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย 

สาขาวิชากายภาพบำบัด 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2563 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

กบ221 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
PX221 Positioning, Transfer and Ambulation 

2. จำนวนหน่วยกิต 
1 (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 
หมวดวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มการรักษาด้วยไฟฟ้าและการเคลื่อนไหว 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ wanvisap@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี nithinun@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ พรพรหม เชยะสิทธ์ิ pornprom.chayasit@gmail.com ผู้ช่วยสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 
8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 122, 213, 216, 221, 402 
 



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 2 

 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
5 พฤษภาคม 2563 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
1. อธิบายหลักการของการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ข้อห้ามข้อควรระวัง และการดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพยาธิสภาพ (2.1, 2.2) 
2. อธิบาย และเลือกวิธีสอนการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของ

ผู้ป่วยแต่ละราย (2.1, 2.2, 3.3) 
3. วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยที่ควรได้รับรักษาด้วยการจัดท่าทาง การเคลื่อนย้ายตนเอง และการใช้

อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมถึงแสดงวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสม (3.3, 4.2) 
4. ปฏิบัติการสอน สาธิต ในการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู ้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และ

เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้ (3.3, 4.2, 5.3) 
5. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยกรณีศึกษาได้อย่างเหมาสมกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้ (3.3, 4.2, 5.3) 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ป่วย การฝึกผู้ป่วยเคลื่อนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้เข็น และฝึกใช้อุปกรณ์ช่วย

เดินในการเคลื่อนที่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในสภาวะ
ต่าง ๆ 

 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ สัมมนาเสริมปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
- 33 ชม. 12 ชม. - 
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4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คำปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทำความเข้าใจวิชา  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ) 

 

วิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การ
สื่อสาร

และการใช้
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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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และ
ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 

และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 
3. ไม่ประเมิน 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

 
1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื ้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา และระหว่างการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
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2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสำนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม  

3. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีพและการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการศึกษาในรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบำบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตรอ่ื์นๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ
ใช้ในการดูแลสขุภาพที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. อธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ที่เปน็พืน้ฐานของวิชาชพีกายภาพบำบัด 
3. มีความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรอืสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. ไม่ประเมิน 
5. ไม่ประเมิน 

 
2.2  วิธีการสอน 

จัดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาการจัดท่าและการเคลื ่อนไหวในภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาสามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการฝึกปฏิบัติ ร่วมกับ
การสัมมนา การอภิปรายการค้นคว้าการวิเคราะห์ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนา โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
1. สอบภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

จากการสัมมนา การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ
เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
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ทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบรบิททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
2. ไม่ประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องคค์วามรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บรกิารทางกายภาพบำบัด 
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบำบัดกับความรู้ในศาสตรอ่ื์นๆที่

เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

3.2  วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจที่จะทำการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตได้นำเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน                ความรู้

เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
3. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบำบัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่

ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบำบัด 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการนำเสนอรายงานในช้ัน

เรียน  
3. การประเมนิจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินจาก

การสัมมนาในรายวิชา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สามารถทำงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของ
วิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกำหนดผลการเรียนรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังน้ีไม่ประเมิน 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ 
ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3. ไม่ประเมิน 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร 



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 6 

 

 
4.2  วิธีการสอน 

1. แทรกสอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของการสัมมนากลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนำไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. จัดการสัมมนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

3.  สอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์  
2. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
สามารถศึกษา และทำความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
2. ไม่ประเมิน 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การนำเสนอทีเ่หมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Websiteหนังสือและอภิปรายผลร่วมกันในช้ัน

เรียน 
2. มอบหมายงานให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอการสัมมนา โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาและเลือกใช้ขอ้มูล 

อ้างอิงได้ถูกต้อง 



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 7 

 

2. ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษาในวิชาการจัดท่าและ
การเคลื่อนไหว โดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะการสือ่สารได้อย่างเหมาะสม 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สามารถให้บริการกับผู้รับบริการ
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 
ป้องกัน บำบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดสภากายภาพบำบัด 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบำบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด และสิทธิผู้ป่วย 
 

6.2 วิธีการสอน 
1. ฝึกการนำเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก 
2. จัดการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบำบัด ในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 
3. มอบหมายโจทย์สัมมนากรณีศึกษาเพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบำบัด ในช่วงการฝึกปฏิบัติการ 
5. จัดการสัมมนาและฝึกปฏิบัติการให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึกการมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 

6.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฎิบัติการการจัดท่าและการเคลื่อนไหว 

และการมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 8 

 

2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาและ การแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผล
ทางคลินิกและการอ้างอิง 

3. ประเมินจากสัมมนากรณีศึกษาที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับ
การใช้เหตุผลที่มีการอ้างอิงได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ประเมินจากการนำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    

รายวิชา  กบ 221  การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มที่ 1 1(0-3-0)      
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หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที่ / 
ห้องเรียน พิเศษ/

Head 
ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน 

1 พฤ.6 สค. 63 9.30-10.30  1       45 1 45 Principle for positioning, transfer and ambulation วันวิสาข์     

  10.30-11.00  0.5       45 1 45 
Principle and application for bed activities and transfer 

technique 
นิธินันท์    402, 221 

  11.00-12.30  1.5       45 4 11 Lab: Bed activities I นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

2 พฤ.13 สค. 63 9.30-12.30  3       45 4 11 Lab: Bed activities II นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

3 จ. 17 สค. 63 13.30-16.30  3       45 4 11 Lab: Transfer technique I นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

4 พฤ.20 สค. 63 8.30-9.30  1       45 4 11 Lab: Transfer technique II นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

  9.30-10.00  0.5       45 1 45 Principle & application for positioning ยุภาภรณ์    402, 221 

  10.00-12.30  2.5       45 4 11 Lab: positioning I ยุภาภรณ์ นิธินันท์ ธิติมาศ จินตนา 402, 221 

5 จ.24 สค. 63 13.30-17.30  4       45 4 11 Lab: positioning II ยุภาภรณ์ นิธินันท์ ธิติมาศ จินตนา 402, 221 
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6 พฤ.27 สค. 63 9.30-12.30    3     45 4 11 
Seminar: Bed activities, Transfer technique and positioning 

I 
ยุภาภรณ์ นิธินันท์   402, 221 

7 จ.31 สค. 63 13.30-16.30    3     45 2 23 
Seminar: Bed activities, Transfer technique and positioning 

II 
นิธินันท์ ยุภาภรณ์   402, 221 

8 พ.2 กย. 63 9.30-11.30       2  45 4 11 
Lab examination: Bed activities, Transfer technique and 

positioning 
นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

  11.30-12.30            Active Learning for Bed activities, Transfer technique and 
positioning 

นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

9 พ.9 กย. 63 9.30-10.00  0.5       45 1 45 Principle and application for ambulation by wheelchair ณัฐกาญจน์    122, 213, 216

  10.00-12.30  2.5       45 4 11 Lab: ambulation by wheelchair I ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

10 พ. 16 กย. 63 8.30-12.30  4       45 4 11 Lab: ambulation by wheelchair II ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

11 จ. 21 กย. 63 13.30-14.00  0.5       45 4 11 Principle and application for ambulation with gait devices วันวิสาข์    122, 213, 216

  14.00-16.30  2.5       45 1 45 lab: ambulation with gait devices (gait pattern) วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

12 พ.23 กย. 63 9.30-12.30  3       45 4 11 lab: ambulation with gait devices (sitting-standing) วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

13 จ.28 กย. 63 13.30-16.30  3       45 4 11 lab: ambulation with gait devices (others) วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

14 พ.30 กย. 63 9.30-12.30    3     45 2 23 
Seminar: ambulation by wheelchair and ambulation with 

gait devices 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์   122, 213, 216

15 จ.5 ตค. 63 13.30-16.30    3     45 2 23 
Seminar: ambulation by wheelchair and ambulation with 

gait devices 
ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์   122, 213, 216

16 พ.7 ตค. 63 9.30-11.30       2  45 4 11 
Lab examination: ambulation by wheelchair and 

ambularion with gait devices 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

  11.30-12.30            Active Learning for ambulation by wheelchair and 
ambulation with gait devices 

วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216

  รวม 0 33 0 12 0 0 4 0    49      

  รวม 0 45                



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 11 

 

   



มคอ. 3 

กบ 221 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          หน้า 12 

 

ตารางการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    
  รายวิชา  กบ 221  การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มที่ 2 1(0-3-0)       
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หัวข้อ 

อาจารย์ 

สถานที่ / 
ห้องเรียน 

พิเศษ/
Head 

ร่วมสอน ร่วมสอน 
ร่วม
สอน 

1 พฤ.6 สค. 63 9.30-10.30  1       45 1 45 
Principle for positioning, transfer 

and ambulation 
วันวิสาข์    

 
  10.30-11.00  0.5       45 4 11 

Principle and application for 
ambulation by wheelchair 

ณัฐกาญจน์    122, 213, 216 

  11.00-12.30  1.5       45 4 11 Lab: ambulation by wheelchair I ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

2 พฤ.13 สค. 63 9.30-12.30  3       45 4 11 Lab: ambulation by wheelchair II ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

3 จ. 17 สค. 63 13.30-15.30  2       45 4 11 Lab: ambulation by wheelchair III ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

  15.30-16.00  0.5       45 1 45 
Principle and application for 
ambulation with gait devices 

วันวิสาข์    122, 213, 216 

  16.00-16.30  0.5       45 4 11 
lab: ambulation with gait devices 

(gait pattern) 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

4 พฤ.20 สค. 63 8.30-12.30  4       45 4 11 
lab: ambulation with gait devices 

(sitting-standing) 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

5 จ.24 สค. 63 13.30-17.30  4       45 4 11 
lab: ambulation with gait devices 

(others) 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 
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6 พฤ.27 สค. 63 9.30-12.30    3     45 2 23 
Seminar: ambulation by 

wheelchair and ambulation 
with gait devices 

วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์   122, 213, 216 

7 จ.31 สค. 63 13.30-16.30    3     45 2 23 
Seminar: ambulation by 

wheelchair and ambulation 
with gait devices 

ณัฐกาญจน์ วันวิสาข์   122, 213, 216 

8 พ.2 กย. 63 9.30-11.30       2  45 4 11 
Lab examination: ambulation 
by wheelchair and ambularion 

with gait devices 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 122, 213, 216 

  11.30-12.30            
Active Learning for ambulation 
by wheelchair and ambulation 

with gait devices 
วันวิสาข์ ณัฐกาญจน์ พรพรหม พิมพ์พร 

 122, 213, 
216 

9 พ.9 กย. 63 9.30-10.00  0.5       45 1 45 
Principle and application for bed 
activities and transfer technique 

นิธินันท์    402, 221 

  10.00-12.30  2.5       45 4 11 Lab: Bed activities I นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

10 พ. 16 กย. 63 8.30-12.30  4       45 4 11 Lab: Bed activities II นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

11 จ. 21 กย. 63 13.30-15.30  2       45 4 11 Lab: Transfer technique I นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

  15.30-16.00  0.5       45 1 45 
Principle & application for 

positioning 
ยุภาภรณ์    402, 221 

  16.00-16.30  0.5       45 4 11 Lab: positioning I ยุภาภรณ์ นิธินันท์ ธิติมาศ จินตนา 402, 221 

12 พ.23 กย. 63 9.30-12.30  3       45 4 11 Lab: positioning II ยุภาภรณ์ นิธินันท์ ธิติมาศ จินตนา 402, 221 

13 จ.28 กย. 63 13.30-16.30  3       45 4 11 Lab: positioning III ยุภาภรณ์ นิธินันท์ ธิติมาศ จินตนา 402, 221 

14 พ.30 กย. 63 9.30-12.30    3     45 2 23 
Seminar: Bed activities, 
Transfer technique and 

positioning I 
ยุภาภรณ์ นิธินันท์   402, 221 

15 จ.5 ตค. 63 13.30-16.30    3     45 2 23 
Seminar: Bed activities, 
Transfer technique and 

positioning I 
นิธินันท์ ยุภาภรณ์   402, 221 
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16 พ.7 ตค. 63 9.30-11.30       2  45 4 11 
Lab examination: Bed 

activities, Transfer technique 
and positioning 

นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221 

  11.30-12.30            
Active Learning for Bed 

activities, Transfer technique 
and positioning 

นิธินันท์ ธิติมาศ ยุภาภรณ์ จินตนา 402, 221  

  รวม 0 33 0 12 0 0 4 0    49       

  รวม 0 45                

 
หมายเหตุ คณาจารย์ให้การแนะนำ (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสิตอย่างสม่ำเสมอ คือหลังการประเมินการปฏิบัติและการสัมมนาทุกครั้ง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

1, 2 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
(1.2) 

- ความมีระเบียบ
วินัยในการเข้าช้ัน
เรียน 
- สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพ่ือน
ร่วมช้ัน 

- ตลอดภาค 
การศึกษา 

0 % 

1, 2 
 

ความรู้ 
2.2, 2.3 (2.1) 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศกึษา 
- สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน การมี
ส่วนร่วมกับเพ่ือน
ร่วมช้ัน 

- สัปดาห์ที ่6, 7, 8, 
14, 15, 16 

45 % 

1, 2 
 

ทักษะทางปัญญา 
3.3 (3.1, 3.4) 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศกึษา 
- ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นใน 
สัมมนากรณีศกึษา 

- สัปดาห์ที ่6, 7, 8, 
14, 15, 16 

35 % 

1, 2 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.2 (4.1, 4.4) 

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัติ 
- สัมมนากรณีศกึษา 
- ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นใน 
สัมมนากรณีศกึษา 

- สัปดาห์ที ่6, 7, 8, 
14, 15, 16 

10 % 

1, 2 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

- ประเมินการสอบ
ปฏิบัติ 

- สัปดาห์ที ่6, 7, 8, 
14, 15, 16 

10 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.3  

- สัมมนากรณีศกึษา 
- ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นใน 
สัมมนากรณีศกึษา 

- การปฏิบัติทางวิชาชีพ - - - 
หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด 
การประเมินผลตามกิจกรรมดังนี ้

1. การประเมินผลภาคปฏิบัติ จากการประเมินผลระหว่างเรียนและการสอบปฏิบัติ  60% 
1.1 Positioning, bed activity and transfer technique     30 % 
1.2 Wheelchair activity and ambulation with gait and assistive devices  30 %   

2. สัมมนา 2 ครั้ง ครั้งละ 20 %        40% 
2.1 Positioning, bed activity and transfer technique    20% 
2.2 Wheelchair activity and ambulation with gait and assistive devices  20% 

รวม          100% 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์ 

นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ ในการสอบปฏิบัติต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน 
โดยนิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ คะแนนรวมของนิสิต ต้องได้เกรด C จึงจะถือว่า
สอบผ่าน (เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด) 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การใหค้ะแนน ตัดสินดังน้ี 
 

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

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
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< 50            E 
 

หมวดที่ 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.เอกสารและข้อมูลสำคญั 
 ไม่ม ี
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ไม่ม ี
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
- การประเมินผลสมัฤทธ์ิของรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา 

การดำเนินการปรับปรุง 
ความต้องการการสนับสนนุจาก

สาขาวิชา/คณะ 

นิสิตเกิดความสับสนในบางเนื้อหาที่
คล้ายกันระหว่างหัวข้อ Bed 

activities และ ambulation by 
wheelchair 

 

ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเรียบ
เรียงเน้ือหาในการสอน และเพ่ิม
การอธิบายกรณีศึกษาตัวอย่างให้

นิสิตเข้าใจชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- จัดทำช่วงเวลาการสอบโดยระบุใน มคอ. 3 และนำเสนอต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
- ส่งแบบประเมินสอบ/สัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินก่อน

นำมาใช้จริง 
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ 
- ทำการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยนิสิตและอาจารย์ผู้สอน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นำข้อคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ผ ู ้ร ่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเห็นชอบและนำข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป 


