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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6043202 การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult Nursing 2)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. นงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อาจารยผูสอน น.อ.หญิง นวลจันทร เครือวาณิชกิจ พลตรีหญิงเทียมใจ ศิริวัฒนกุล
อ. นงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อ. มาลี เอี่ยมสําอาง
อ. เพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อ. ธนิดา พุมทาอิฐ
อ. ฐิตาพร เขียนวงษ
อ. ศรัทธา ประกอบชัย
อ. อารีรัตน เทศสวัสดิ์
อ. ปรัศนี อัมพุธ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษา 2 / ชั้นปที่เรียน 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของพยาบาลในการดูแลผูปวย ตลอดจน
การดําเนินของโรคที่มีผลกระทบตอสุขภาพรางกายของมนุษยในวัยผูใหญ โดยเริ่มตั้งแตสาเหตุการเกิดโรค
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อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพของโรค การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจ
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล หลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนอง
และผลกระทบของความเจ็บปวยในภาวะวิกฤติ ที่คุกคามชีวิตและสุขภาวะของผูใหญและครอบครัวของผูใหญ
ที่เจ็บปวย การใชเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล การบําบัดทางการพยาบาล และการคงสภาพผูปวยในระยะ
เจ็บปวยวิกฤติ การสงเสริมการปรับตัวและการใหคําแนะนําแกครอบครัว รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนการนําผลการวิจัย การสืบคนขอมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อการ
ประยุกตใชในการวางแผนการใชกระบวนการพยาบาลตลอดจนการประเมินสภาพผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จึงมี
ความจําเปนที่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรจะตองมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวยในภาวะวิกฤติได วิเคราะหผลกระทบ ที่เกิดจากการ
เจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤติ เรื้อรัง ที่เกิดกับผูปวย ครอบครัวและสังคม อธิบายวิธีการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
รักษา การใหการบําบัดทางการพยาบาล สําหรับผูใหญที่เจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤติ เรื้อรัง บูรณาการแนวคิดทฤษฎี
การวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและพัฒนาการ
พยาบาลเพื่อสงเสริมการคงสภาพ ในผูปวยผูใหญที่เจ็บปวยวิกฤติ เสนอขอแนะนําดานสุขภาพแกผูปวยผูใหญที่
เจ็บปวยวิกฤติและเรื้อรัง
2.3 เพื่อใหนัก ศึก ษาศึก ษาคนควาความรูจ ากแหลง ขอมูล ที่ห ลากหลายและประยุก ตใชความรูสูก าร
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญไดอยางถูกตอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลัก ฐานเชิงประจักษที่เ กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองและ
ผลกระทบของความเจ็บปวยระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ที่คุกคามชีวิต และสุขภาวะของผูใหญ และ
ครอบครัวเกี่ยวกับการสงเสริม ปองกันโรค การรักษา การบําบัดทางการพยาบาล และการฟนฟูสภาพเกี่ยวกับ
โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบภูมิคุมกัน
แผลไหม ปญหาโรคเขตรอน การดูแลผูปวยกอน ระหวาง และหลังผาตัด การใชเครื่องมือ และเทคโนโลยี
ทางการแพทยอยางมีประสิทธิภาพ การชวยฟนคืนชี พ และการใชกระบวนการพยาบาลแกปญหาสุขภาพ
ตลอดจนการใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปวย และครอบครัว
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
48 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
(โดยสอนเสริมครั้งละ
1 ชั่วโมง นอกเวลาเรียน
จํานวน 8 ครั้ง)

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาจองวัน เวลาลวงหนากอนทําการสอนในแตละหนวยที่ตองการเวลาเพิ่ม
3.2 อาจารยประจําหนวยประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน E- mail
3.3 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมบุคคลตามความตองการครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีการ
นัดหมายลวงหนาเปนการสวนตัว
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในหลัก 1. ใหนักศึกษาวิเคราะห
1. พฤติกรรมการเขาเรียน
ศาสนา ทฤษฏีจริยศาสตรและหลัก กรณีศึกษาประเด็นทางดาน
2. มีความตรงเวลาในการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณที่
สงงานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญ 3. มีความรับผิดชอบในงาน
แยกแยะความถูกตอง ความดีและ ทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรมใน ที่ไดรับมอบหมาย
ความชั่วได
ภาวะวิกฤติ เรื้อรังของผูใหญและ 4. ประเมินจากการแสดง
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ผูสูงอายุ และแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
ของความเปนมนุษยและตระหนักใน จากประสบการณที่ไดฝก
เกี่ยวกับความสําคัญ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ผาน บทบาทหนาที่ ความ
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ
มาเกี่ยวของกับจริยธรรม
รับผิดชอบของพยาบาลใน
กระทําของตนเองและผลการ
จรรยาบรรณ
การดูแลผูปวย
ปฏิบัติงาน
2. ใหนักศึกษารูจักการแยกแยะ
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ความถูกตองในบทบาทพยาบาล
ซื่อสัตยและมีวินัย
ที่จะใหการดูแลผูปวย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
3. สอนใหนักศึกษารูจักเคารพ
มีความ สามารถจัดการกับปญหา
ในสิทธิผูปวย มีความรับผิดชอบ
จริยธรรมในการดํารงชีพและในการ มีระเบียบวินัยในการเขาเรียน
ปฏิบัติงาน
เปนแบบอยางของพยาบาลที่ดีใน
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน การปฏิบัติงาน
การดํารงตนและการปฏิบัติงาน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการได
รับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจใน
1. ทบทวนความรูเกี่ยวกับกาย
1. สังเกตพฤติกรรมการมี
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน วิภาคและสรีรวิทยา พยาธิ
สวนรวมในการอภิปราย
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ผลการเรียนรู
ชีวิตและทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.3 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของกระบวนการ
พยาบาลและกระบวนการแกปญหา
สุขภาพ
4.2.4 มีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการ
วิจัยและบริหารจัดการองคกร
4.2.5 มีความรู ความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
4.2.6 มีความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจ ุดออน จุดแข็ง
ของตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐาน
ไปใชในการอางอิงและแกไขปญหา
อยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณและคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบโดยใชองคความรูท าง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทางการวิจัยมาใชใน
การแกไขปญหา
4.3.6 สามารถแกปญหาอยางเปน
ระบบและสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

วิธีการสอน
สรีรวิทยา ของแตละระบบ กอน
เชื่อมโยงมาสูการพยาบาล
2. บรรยายแบบมีสวนรวม
รวมกับการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 3. แบงนักศึกษา
เปนกลุมยอย 8 กลุมๆ ละ
9-8 คน มอบหมายเพื่อทํางาน
กลุมในการศึกษาและวิเคราะห
ดังนี้
2.1 วิเคราะหกรณีศึกษา
2.2 แปลวารสารงานวิจัย
บทความตางประเทศ
2.3 สรางแผนพับในโรคที่
เรียนรูกลุมละ 1 เรื่อง
2.4 การสรุปในรูปแบบ
Concept mapping ในหนวยที่
เรียนเปนรายบุคคล

วิธีการประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. ขอสอบ MCQ กลาง
ภาคและปลายภาค ที่เนน
การใชสถานการณการ
แกปญหาในโรคที่ไดเรียนรู
3. คะแนนจากผลการ
วิเคราะหกรณีศึกษา
4. คะแนนจากผลการแปล
วารสารตางประเทศ
5. คะแนนจากผลการสราง
แผนพับ
6. คะแนนจากผลการสรุป
ในรูปแบบ Concept
mapping

1. นักศึกษานําเสนอและมีผล
รายงานดังนี้
- ผลการศึกษากรณีศึกษา
- การแปลบทความ
- วิชาการ และงานวิจัย
2. การสะทอนคิดปญหาที่
เกิดขึ้นในโรคที่ไดมีการเรียนรู
จากประสบการณการฝก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

1. คะแนนการนําเสนอ
การศึกษากรณีศึกษา การ
แปลบทความวิชาการ และ
งานวิจัย
2. ขอสอบ MCQ ที่เนน
การใชสถานการณการ
แกปญหาในโรคที่ไดเรียนรู
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4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น มี
ทักษะในการสรางสัมพันธภาพและ
การสื่อสารทางวกกับผูเรียน ผูสอน
ผูใชบริการและผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการ
ตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง วิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใชหลัก
ตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติในการ
พยาบาลอยางเหมาะสม
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
อานวิเคราะหและ
ถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นได
อยางเขาใจ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
ฟง การอาน การเขียนและการ
นําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร
และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 สามารถเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. มอบหมายใหศึกษาคนควา
1. ประเมินตนเอง
เพื่อดวยการทํางานกลุม
2. เพื่อนประเมินเพื่อนดวย
นักศึกษาฝกการทํางานเปนทีม มี แบบฟอรมที่กําหนด
การศึกษาคนควาในหองสมุด
แสดงใหเห็นถึงบทบาทที่ไดรับ

1. มอบหมายงานให
1. คะแนนรายงาน
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 2. คะแนนการนําเสนอโดย
จาก Web site, E-learning,
ใชเทคโนโลยี
และทํารายงาน
2. ใหนักศึกษาสรางแผนพับและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
3. สอนเรื่องการคิดคํานวณยา
เครื่องมือที่ใชในการใหน้ําเกลือ
การใชเครื่องชวยหายใจ ไตเทียม
4. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาหาบทความ งานวิจัยจาก
สารสนเทศเชน ทางอินเตอรเน็ต
และ web based ตางๆที่
เกี่ยวของ
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วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1 - แนะนําวิชา

2

เนื้อหาที่สอน

หนวยที่ 1. แนวคิดของการเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติของผูปวย
ผูใหญในสังคมไทย
1.1 ลักษณะของการเจ็บปวยวิกฤติ
1.2 วิวัฒนาการของการรักษา และการพยาบาลผูปวยวิกฤติใน
ประเทศไทย
1.3 ปญหาการเจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤติ ที่พบไดบอยในประเทศ
ไทย
1.4 นโยบายชาติในการรักษาพยาบาลผูปวยที่เจ็บปวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน
1.5 ผลกระทบของการเจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤติ ตอบุคคล
ครอบครัว และสังคม
1.6 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใชในการพยาบาลผูปวย
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ
หนวยที่ 2. การใชเทคโนโลยีในการรักษาผูปวยผูใหญที่
เจ็บปวยวิกฤติ
2.1 แนวคิดและหลักการใหการพยาบาลผูปวยในหนวยบําบัด
พิเศษ
2.2 การใชเครื่องชวยหายใจ
2.3 การใชเครื่อง monitor ตางๆ
2.4 Organ transplantation
2.5 การใชเครื่อง EKGและแปลผล

จํานวน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง
1 อ. ประสานวิชา
2

อ. ปรัศนี
อัมพุธ

3

อ. อารีรัตน
เทศสวัสดิ์
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เนื้อหาที่สอน
ที่
3-4 หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบทางเดิน
หายใจ
3.1 การประเมินผูปวยระบบทางเดินหายใจ
3.2 การบําบัดผูปวยดวยออกซิเจน

จํานวน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง
7 อ. ฐิตาพร
(เสริม1) เขียนวงษ

3.3 การประเมินผูปวยและการเฝาระวังผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ดวยออกซิเจน
3.4 การพยาบาลผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจ
3.5 การพยาบาลผูปวยในการหยาเครื่องชวยหายใจ
3.6 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยระบบทางเดิน
หายใจสวนบนกอนและหลังผาตัด
-Infection: Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis Laryngitis
-Obstruction: CA nasopharyngeal CA larynges
3.7 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยระบบทางเดิน
หายใจสวนลาง กอนและหลังผาตัด
-Infection: Bronchitis, Pneumonia, TB, Abscess
-Obstructive lung disease: COPD, Tumor, Emphysema,
Asthma, Bronchiectasis, Embolism
-Chest trauma: Pneumothorax, Hemothorax,
Atelectasis, Pulmonary Contusion
- CA lung
- Pulmonary edema
- Acute Respiratory Distress Syndrome
3.8 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
- chest tube
- pleural drainage
- Intercostal close chest drainage (ICD)

5-6

หนวยที่ 4 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
4.1 การประเมินผูปวยระบบหัวใจและหลอดเลือด
4.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวย
- Heart Failure

7 อ. เพลินตา
(เสริม 1) พิพฒ
ั นสมบัติ
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สัปดาห
ที่

7

8

9-10

เนื้อหาที่สอน
- Angina Pectoris
- Endocarditis
- Pericarditis
- Myocarditis
4.4 การพยาบาลผูปวยที่ใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ
4.5 การพยาบาลผูปวยที่ไดการประเมินการทํางานและหนาที่
ของหัวใจและ
หลอดเลือดดวย
- Pulmonary artery wedge pressure
- Arterial line
4.6 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย Intra aortic
balloon pump
หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัด OR
Nursing : concepts and techniques
5.1 การใชกระบวนการพยาบาลในการเตรียมผูปวยกอนผาตัด
5.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการเตรียมผูปวยหลังผาตัด
5.3 บทบาทของพยาบาลในการทําใหปราศจากเชื้อ
5.4 การพยาบาลในหองผาตัด
5.5 การสงเครื่องมือเครื่องใชในการผาตัด
5.6 เทคนิคทางหองผาตัด
5.7 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ไดรับยาระงับ
ความรูสึก
5.8 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยหลังผาตัดในหองพัก
ฟน และการดูแลเมื่อผูปวยกลับตึกที่พัก
หนวยที่ 6 การพยาบาลผูปวยที่มีแผลไหม
8.1 ระดับของแผลไหมและการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
8.2 การประเมินผูปวยที่มีแผลไหม
8.3 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่มีแผลไหม
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบทางเดิน
ปสสาวะ
7.1 การประเมินผูปวยระบบทางเดินปสสาวะ
7.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวย
- Urinary Tract Infection
- Cystitis
- Pyelonephritis

จํานวน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง

3 อ. พิเศษเชิญ
(เสริม 1) จากหองผาตัด

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

3

อ. ธณิดา
พุมทาอิฐ

อ. ประสานวิชา
6 อ. นงลักษณ
(เสริม 2) เชษฐภักดีจิต
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สัปดาห
ที่

เนื้อหาที่สอน

จํานวน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง

- Glomerulonephritis
- Nephrotic syndrome
- Obstructive Uropathies
- Urinary Incontinence and Retention
7.3 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่มีภาวะไตวาย
- การประเมินผูปวยโรคไตวาย
- การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคไตวาย
- การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการทํา Dialysis
- Peritoneal dialysis
- Hemodialysis
11 หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบ
3
ภูมิคุมกัน
9.1 Immunodeficiency: HIV and AIDS
9.2 Organ transplantation
9.3 Allergic disorders (Anaphylaxis)
9.4 Diffuse connective tissue disease เชนSLE
12-13 หนวยที่ 9 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบประสาท
7
6.1 การประเมินผูปวยภาวะวิกฤติของระบบประสาท
(เสริม 1)
6.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยวิกฤตเกี่ยวกับ
- Common neurologic problems : level of
consciousness , motor response , increased
intracranial pressure , seizure headache
- Degenerative disorders : Parkinson’s disease
Cerebrovascular disease (Stroke)
- Infectious, inflammatory or autoimmune disorders
: meningitis, encephalitis, myasthenia gravis, Guillain
Barre syndrome, multiple sclerosis
- Intracranial disorder : head injury, brain tumors
Spinal cord disorders : spinal cord injury, spinal cord
tumors
14-15 หนวยที่ 10 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาสุขภาพของ
6
โรคติดตอและโรคเขตรอน
(เสริม 2)
12.1 Malaria
12.2 Tetanus
12.3 Rabies
12.4 Thyphoid

น.อ.หญิง
นวลจันทร
เครือวาณิชกิจ

อ. ธณิดา
พุมทาอิฐ
อ. ศรัทธา
ประกอบชัย

พลตรีหญิง
เทียมใจ
ศิริวัฒนกุล
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ที่

16

เนื้อหาที่สอน
12.5 Cholera
12.6 Dysentary
12.7 Leptospirosis
12.8 Melleoidosis
12.9 Plague
12.10 Avian influenza
12.11 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
1
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,
4.1.5, 4.1.6
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,
4.2.5
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
4.3.5, 4.3.6
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4
4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,
4.5.5

2

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
4.3.3,4.3.4,

งานที่ใชประเมินผลการเรียนรู

จํานวน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง

อ. ประสานวิชา
อ. ประสานวิชา
สัปดาหที่ สัดสวนการ
กําหนด ประเมิน
สัปดาหที่
5%
สอน

งานที่ไดรับมอบหมายสงอาจารย
ประจําหนวยที่สอน
1.1 อภิปราย การแสดงความคิดเห็น
ในกลุมการทํางาน….งานกลุม......
1.2 การประเมินการวิเคราะห
สัปดาหที่
กรณีศึกษา….งานกลุม......
สอน
1.3 การประเมินการแปลวารสาร
การแปลบทความวิชาการและ
งานวิจัย….งานกลุม......
1.4 การนําเสนอผลงาน
1.5 การทํา Mind Mapping
(สงงานภายหลังสอนเสร็จ 1
สัปดาห)
......งานเดี่ยว.........
1.6 การจัดทําแผนพับ
(สงงานภายหลังสอนเสร็จ 2
สัปดาห)
.......งานกลุม.........
สอบกลางภาค
2.1 การสอบยอยครั้งที่ 1
(Formative 1 สอบบทที่ 1-5 )

สัปดาหที่
สอนจบ
ของแต
ละหนวย
สัปดาหที่
สอนจบ
ของแต
ละหนวย
จํานวน
80 ขอ

10%

5%
5%

5%

20%
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การ
ประเมิน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

งานที่ใชประเมินผลการเรียนรู
2.2 การสอบยอยครั้งที่ 2
(Formative 2 สอบบทที่ 6-11)
สอบปลายภาค
2.3 สอบปลายภาค (Summative
สอบบทที่ 1-11)

สัปดาหที่ สัดสวนการ
กําหนด ประเมิน
จํานวน
20%
80 ขอ
จํานวน
30%
110 ขอ

แบบประเมินผลการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชานี้
1. แบบประเมินผลรายงานกรณีศึกษา การแปลวารสาร บทความและงานวิจัย
2. แบบประเมินผลการนําเสนอรายงาน
3. แบบประเมินตนเองและประเมินเพื่อน
4. แบบประเมิน Mind mapping
5. แบบประเมินการสรางแผนพับ
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไข
รวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนทบทวนความเขาใจวิชา และเฉลยแนวคิดของขอสอบ เพื่อให
นักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือกนั้นๆถูกหรือผิดอยางไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
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2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูข องนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีก ารจัดทําแผนการสอนทุกรายหนวยการสอนของวิชาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริห าร
วิชาการ
4.2 ทําการวิพากษขอสอบทุกหนวยการสอน ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
4.3 วิเคราะหขอสอบทุกขอเพื่อพิจารณาขอสอบไดมาตรฐานเก็บในคลังขอสอบวิชา
4.4 มีการตรวจสอบการกรอกคะแนนเพื่อรายงานอยางมีขั้นตอน
4.5 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

