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รายละเอียดของรายวิชาการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ225 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน
HP225 First Aids and Fundamental of Health Care
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 1
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. อาจารยประภาดา วัชรนาถ
หอผูปวยวิกฤตอายุรกรรมฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 140คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 213 และ 216 คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการักษาเบื้องตน
2. เพื่อใหคิดวิเคราะหและสามารถเลือก การปฐมพยาบาล และการรักษาเบื้องตนไดถูกตองตามแตละ
สถานการณ
3. เพื่อฝกประสบการณการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องตน
4. เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบในการเรียนรู
5. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการปฏิบติงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1
อธิบายสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของสภาวะหรือโรคที่ จําเป น ตองไดรับ การ
PLO1
ปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน
CLO2
อธิบายหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน
PLO1
CLO3
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนไดตามปญหาสุขภาพ
PLO7
CLO4
เลือกวิธีการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตนเพื่อแกปญหาสุขภาพ
PLO7
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการรักษาเบื้องตน การใชยาเพื่อการรักษา
เบื้องตนตามขอบเขตที่กําหนด การปองกันและแกไขปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
บุคคล ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาดวยตนเอง(SDL)
ภาคสนาม/การฝกงาน
15

24

6

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๑. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

สภ 225 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน

2

3

  

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

๒. ดาน
ความรู

1

2


45

๓. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา

3

1

2


3

๔.ดาน
ทักษะ
ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1

2

3

  

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

๖. ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเวบไซต
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 1. สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมในการสอน และสอบ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ

2. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ
3. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีม
-

2. บันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นในชั้นเรียน
-

-

-

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

2. การสอบภาคทฤษฎี
3.การสอบปฏิบัติ
4.ผลงานรายบุคคล (รายงาน)
5. ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน
โดยใหแบบประเมิน
-

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 2. การอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องการ 2. การนําเสนอผลการสัมมนาในชั้น
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได ประยุกตความรูเพื่อการสงเสริม
เรียน โดยแบบประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
อยางเหมาะสม
สุขภาพ
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 2. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก 3. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ระดับ และในสถานการณที่
ยอย
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 4. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา เตรียมขอมูลเพื่อการทํากิจกรรมกลุม
วิชาชีพอยางเหมาะสม

3.3 วิธีการประเมินผล
3. ประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
โดยแบบประเมิน
-

4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
ทํากิจกรรมกลุม การสัมมนาโดย
ตนเอง เพื่อนนิสิต และอาจารย
2. ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในทํากิจกรรมกลุม การสัมมนา โดย
ใชแบบประเมิน

4. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการตอบคําถาม/
อภิปรายปญหาในชั้นเรียน โดยใช
แบบประเมิน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 2. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล 2. สังเกตพฤติกรรมการการสื่อสาร
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน
ระหวางเพื่อน และอาจารย
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
3. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม (ไม
ประเมิน)
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.3 วิธีการประเมินผล

3. ประเมินความถูกตองและ
เหมาะสมของการนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน โดยใชแบบประเมิน
-

หนา 5

วันที่

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้งที่

มคอ. 3

1 11 ม.ค. 61 แนะนํารายวิชาอาจารยผูสอน และการเรียน 1
การสอนความหมายหลักและวิธีการปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลการซักประวัติ และการตรวจ
รางกาย
ปฏิบัติการ : การซักประวัติ และการตรวจ
3
รางกาย
2 18 ม.ค. 61 การใหยาภายใตขอบเขตที่กระทรวงกําหนด
3
กลุมที่ 1
การใหยาภายใตขอบเขตที่กระทรวงกําหนด
กลุมที่ 2
3 25 ม.ค. 61 อุปกรณที่ใชเพื่อการบันทึกสัญญาณชีพและ
วิธิการบันทึกสัญญาณชีพ

1

ฝกปฏิบัติการบันทึกสัญญาณชีพ
4 1 ก.พ. 61 การแปลผลทางหองปฏิบตั ิการ

3
2

ปฎิบัติการแปลผลทางหองปฏิบัตกิ าร

1

5 8 ก.พ. 61 การปฐมพยาบาลผูปวยที่ที่มีอาการไมรุนแรงสิ่ง 3
แปลกปลอมเขาสูร างกาย ไดรับสารพิษ การแพ
ยา ลมพิษ สะอึก การเปนลมหมดสติ
Hyperventilation syndrome ตะคริว ไฟไหม
น้ํารอนลวก จมน้ํา
ภยันตรายของกระดูก กลามเนื้อและขอตอ
6 15 ก.พ. 61 ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผูปวยที่มีอาการไม
3
รุนแรงการเขาเฝอก การพันผายืด การ
เคลื่อนยายผูปวย
7 22 ก.พ. 61 การปฐมพยาบาลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง 2
การชวยฟนคืนชีพ (CPR)
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กิจกรรมการเรียน
การสอน
บรรยายประกอบ
PowerPoint

สื่อที่ใช

ผูสอน

- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.พิมลพร

ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น หูฟง 26สําลี ไมเคาะเขา 26
เรียน
chart สายตา 3ไมจิ้มฟน 1
สัมมนากลุมยอย
- Computer
- LCD
- Visualizer
สัมมนากลุมยอย
- Computer
- LCD
- Visualizer
บรรยายประกอบ
- Computer
PowerPoint
- LCD
- Visualizer

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร

ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้นเรียน ปรอทวัดไข 15 นาฬิกาจับเวลา
15 เครื่องวัดความดันโลหิต
15 หูฟง 15BP digital 5
บรรยายประกอบ
- Computer
PowerPoint
- LCD
VDOสาธิตการปฐมพยาบาล - Visualizer
- VDO
ฝกการแปลผลทาง
- Computer
หองปฏิบัติการจาก
- LCD
กรณีศึกษา
- Visualizer
บรรยายประกอบ
- Computer
PowerPoint
- LCD
VDO การปฐมพยาบาลผูปวย - Visualizer
ที่ที่มีอาการไมรุนแรง - VDO

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

อ.พิมลพร

อ.สุรศักดิ์

อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร

ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น ผายืดขนาด 2 3 4 นิ้ว อยางละ อ.พิมลพร
เรียน
26ผาปูเตียง 8 ผาสามเหลี่ยม อ.สุรศักดิ์
26
บรรยายประกอบ
PowerPoint

1

อ.ออมใจ

หุน CPR 5 สําลี 1 หอ กระปุก อ.พิมลพร
สําลี 5 ผากอซ 1 มวน
แอลกอฮอล 3 ขวด
ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น หุน CPR 5 สําลี 1 หอ กระปุก อ.พิมลพร
เรียนและหุนจําลอง สําลี 5 ผากอซ 1 มวน
อ.สุรศักดิ์
หนา 6

วันที่

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้งที่

มคอ. 3
กิจกรรมการเรียน
การสอน

8 8 มี.ค.61 สอบปฏิบัติ :การพันผายืด การวัดสัญญาณชีพ

-

9 13 มี.ค.61 สอบกลางภาค

-

10 15 มี.ค.61 การรักษาเบื้องตนดายอายุรกรรม กลุมที่ 1

4

3

3

4

15 19 เม.ย.61 การคัดกรองการติดเชื้อการตรวจครรภ การ
1
คลอด การสงตอผูปวย การวางแผนครอบครัว
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แอลกอฮอล 3 ขวดผายืดขนาด
2 3 4 นิ้ว อยางละ 25 ผาปู
เตียง 8 ผาสามเหลี่ยม 16
ผายืดขนาด 2 3 4 นิ้ว อยางละ อ.พิมลพร
2ผาปูเตียง 1ผาสามเหลีย่ ม 5 อ.สุรศักดิ์
ปรอท 2 BP 2 นาฬิกาจับเวลา
2
อ.สุรศักดิ์

เรียน

11 22 มี.ค.61 ปฏิบัติการ : การเช็ดตวลดไข การดูดเสมหะ
หลักการใหสารน้ําทางหลอดเลือด การให
อาหารสายยางการสวนปสสาวะ

ฝกปฏิบัติการตรวจครรภการสงตอผูปวยการ
วางแผนครอบครัว
16 26 เม.ย.61 การจัดการและการพยาบาลฉุกเฉินใน

ผูสอน

3 ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น - Computer

การรักษาเบื้องตนดายอายุรกรรม กลุมที่ 2

12 29 มี.ค.61 การรักษาพยาบาลเบื้องตนดานศัลยกรรม
- การผาฝ
- การเย็บบาดแผลทีไ่ มสาหัส
- การทําแผล
13 5 เม.ย.61 ฝกปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตนดาน
ศัลยกรรม
- การผาฝ
- การเย็บบาดแผลทีไ่ มสาหัส
- การทําแผล - การฉีดวัคซีน
14 12 เม.ย.61 ศึกษาดูงาน : การรักษาเบื้องตนใน
สถานพยาบาล

สื่อที่ใช

บรรยายประกอบ
PowerPoint

2
2

- LCD
- Visualizer
ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น - Computer
เรียน
- LCD
- Visualizer
ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น heating pad 8 ice pack 8
เรียน
ผาเช็ดตัวใหญ 20เล็ก 26
กะละมัง 15ปรอทวัด
อุณหภูมหิ อง 2 แอลกอฮอล 3
กระติกน้ํารอน 1 น้ําแข็ง 1
กระติกสายใหอาหาร สายสวน
ปสสาวะ สารน้าํ ทางหลอด
เลือด
บรรยายประกอบ
- Computer
PowerPoint
- LCD
- Visualizer
VDO การรักษา
- VDO
ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น ไหมเย็บแผล 1 หลอด เข็มเย็บ
เรียน และหนังหมู
แผล 26 หมูสามชั้น 5 กิโลกรัม
ชุดทําแผล 26 สําลี 1 น้ําเกลือ
ลางแผล 2 แอลกอฮอล 2 เบ
ตาดีน 8 กรรไกร 26
ศึกษาดูงานการรักษา
เบื้องตน
- Computer
- LCD
- Visualizer
ฝกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้น ยาคุมกําเนิด ถุงยาง แตงกวา
เรียน และหุนจําลอง VDO การตรวจครรภ
บรรยายประกอบ
- Computer
หนา 7

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

อ.พิมลพร

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

ประภาดา
วัชรนาถ
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร

วันที่

หัวขอ

ผูประสบภัยจากธรรมชาติและอุบตั ิภัยหมู
17 3 พ.ค. 61 สอบปลายภาค
18 8 พ.ค. 61 สอบปฏิบัติ : การทําแผลการเย็บแผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1)
2 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 3.1)
3 1.2, 2.2, 3.2, 5.3 (1.1, 3.1)
4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.1, 1.3,
4.1,4.3, 5.2)
5 1.2, 2.2, 3.2
6 1.2, 2.2, 3.2

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้งที่

มคอ. 3
กิจกรรมการเรียน
การสอน

- LCD
- Visualizer
สัมมนากลุมยอยและ - Computer
- LCD
นําเสนอ
- Visualizer

ผูสอน

PowerPoint

วิธีการ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบปฏิบัติ
การนําเสนอผลการสัมมนา
รายงานการสัมมนา
รายงานรายบุคคล

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-ตอบ
ในชั้นเรียนระหวางเรียน2. ประเมินจากพฤติกรรม
ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายโดยใชแบบ
ประเมิน
3. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดมอบหมาย
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพื่อน และ
อาจารยในการสัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงานที่
ไดรับมอบหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิงใน
รายงานและการสัมมนา
2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้นเรียน
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบที่เนนการ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

อ.พิมลพร
-

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

สัปดาห
8
17
7, 17
2, 9

สัดสวน
25
25
30
10

2, 9
14

5
5
รอยละ
10

50

20

หนา 8

มคอ. 3

มาตรฐานผลการเรียนรู

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

วิธีการประเมิน

ประยุกตความรู
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชัน้ เรียน
โดยอาจารย
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามในหองเรียน
1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน
1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
ในการตอบคําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพื่อน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการ
จัดทําโครงการ
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวางการนําเสนอ

รอยละ

15

5

-

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ
60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Thomson R (1986). First aid. London: London Orbis.
2. Hafen BQ, Kaarren KJ and Frandsen KJ (1996).First aid for collages and
University6thed.Massachusetts: A Simon&Schusett Company.
3. สันต หัตถีรัตน. (2552). คูมือการปฐมพยาบาลดวยตนเอง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน.
4. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2550). คูมือหมอชาวบาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน.
5. ปราณี ทูไพเราะ. (2553). คําศัพท-คํายอทางการแพทย. กรุงเพทฯ : PP Press Limited Partnership.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. การปฐมพยาบาลในกรณีตางๆ. http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid02.html.
2. First aid.สืบคนเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 จาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firstaid.html
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 9

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค003)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับลดหัวขอการสอนเพื่อใหมีเวลาฝกปฏิบัติมากขึ้นเพิ่ม
2. มอบหมายงานใหคนควาดวยตนเองในหัวขอการรักษาเบื้องตน และการใชยา
3. ปรับหัวขอสัมมนาใหเร็วขึ้นในสัปดาหที่ 2 -9
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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