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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชากระบวนการพยาบาล
(Nursing Process)
รหัสวิชา 6022304

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6022304 กระบวนกำรพยำบำล (Nursing Process)

2. จานวนหน่วย

2 (1-2-3) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธำ และอำจำรย์ ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง
4.1 ผศ.ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธำ
4.3 อำจำรย์ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
4.5 อำจำรย์ญำดำรัตน์ บำลจ่ำย
4.7 อำจำรย์ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
4.9 อำจำรย์ พัชมน อ้นโต
4.11 อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

4.2 อำจำรย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
4.4 อำจำรย์ ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
4.6 อำจำรย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน
4.8 อำจำรย์ ดร.ชรริน ขวัญเนตร
4.10 อำจำรย์ดร. ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
4.12 อำจำรย์กิติวัฒนำ ศรีวงศ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ 204/3 ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 7 กรกฎำคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และขั้ น ตอนของกระบวนกำรพยำบำล
กำรประเมิ น ภำวะสุ ข ภำพ กำรวิ นิ จ ฉั ย กำรพยำบำล กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรปฏิ บั ติ ก ำรพยำบำล
กำรประเมินผลกำรพยำบำล และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รวมทั้งสำมำรถนำไปใช้ในวิชำ ด้ำนกำรพยำบำล
ทุกรำยวิชำ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักรำช 2555
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหำวิชำและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
2.3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด และขั้นตอนของกระบวนกำรพยำบำล กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรวินิจฉัยกำรพยำบำล
กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรปฏิบั ติกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล และกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
-

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
รวม 15 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำในหลัก
ศำสนำ หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ที่มี
ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง
ควำมดี และควำมชั่วได้
4.1.3 เคำรพในคุณค่ำ และศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระทำ
ของตนเอง
4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริกำรได้
รับรู้และเข้ำใจสิทธิของตนเอง

4.2 ความรู้

วิธีการสอน
1. กำรปฐมนิเทศรำยวิชำก่อนกำรเรียน
2. กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
3. อำจำรย์สอดแทรกประเด็นจริยธรรมใน
กำรบรรยำย
4. กำรมอบหมำยให้นักศึกษำวิเครำะห์
กรณีศึกษำตำมสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มำรับบริกำรใน
โรงพยำบำล นักศึกษำร่วมแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมและ
ควำมต้องกำรรับบริกำร
5. กำรมอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
6. อำจำรย์ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี
(Role model) ในด้ำนระเบียบวินัยและ
ตรงต่อเวลำแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมำะสมในขณะสอนและฝึกทดลอง
7. กำรเสริมแรง (Reinforcement) โดย
แสดงควำมชื่นชม และสะท้อนกลับทันทีที่
ผู้เรียน มีพฤติกรรมเหมำะสม
(Affirmation) และตักเตือนสั่งสอนด้วยที
ท่ำที่เป็นกัลยำณมิตร ไม่ตำหนิ นักศึกษำ
ต่อหน้ำผู้อื่น เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่
เหมำะสม
1. กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. กำรมอบหมำยให้นักศึกษำวิเครำะห์
กรณีตัวอย่ำงประกอบกำรบรรยำย

วิธีการประเมินผล
1. พฤติกรรมกำรเรียน
และควำมสนใจขณะฟัง
กำรบรรยำย กำรมีส่วน
ร่วมขณะบรรยำย กำร
ประชุมกลุ่ม ฝึกทดลอง
และเสนอผลงำนของ
นักศึกษำ
2. ควำมรับผิดชอบต่อ
งำนกลุ่มและรำยบุคคล
3. กำรเข้ำเรียนและส่ง
งำนตำมเวลำที่กำหนด
4. คุณภำพของรำยงำน
ทั้งกระบวนกำรผลิตกำร
รำยงำน โดยเฉพำะกำร
อ้ำงอิงที่ถูกต้องตำม
เกณฑ์กำรเขียนอ้ำงอิง
ตำมAPA style และกำร
นำเสนอ
5. ให้ข้อมูลป้อนกลับ
พฤติกรรมเชิงบวกให้
ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้อื่น
รับทรำบด้วย พฤติกรรม
เชิงลบให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่นักศึกษำรำยบุคคล
1. กำรนำเสนอรำยงำน
กลุ่มทีแ่ สดงถึง ควำม
เข้ำใจในสำระสำคัญของ
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ผลการเรียนรู้
4.2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
สำระ สำคัญของกระบวนกำรพยำบำล
ได้แก่
- แนวคิด องค์ประกอบ และขั้นตอน
ของกระบวนกำรพยำบำล
- แนวทำงในกำรกำหนดข้อวินิจฉัย
กำรพยำบำล กำรวำงแผนกำร
พยำบำล และกำรประเมินผลกำร
พยำบำล และกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล
4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของศำสตร์และศิลปะทำงกำร
พยำบำล
4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำร
แก้ปัญหำสุขภำพผู้ป่วยและผู้มำรับ
บริกำร
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.2 สำมำรถสืบค้น และวิเครำะห์
ข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูล และหลักฐำน
ไปใช้ในกำรอ้ำงอิง และแก้ไขปัญหำ
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
4.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภำพในกำรให้บริกำรกำรพยำบำล
4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และกำรวิจัย มำใช้ในกำร
แก้ปัญหำสุขภำพ

วิธีการสอน
3. กำรฝึกทดลอง สำธิตและสำธิตย้อน
กลับ กำรนำข้อมูลของผู้รับบริกำร มำใช้
ในกำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรกำหนด
ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล กำรวำงแผนกำร
พยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล
และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
4. อภิปรำยกลุ่มย่อย นำเสนอผลงำนใน
ชั้นเรียน และทำรำยงำนส่งอำจำรย์ประจำ
กลุ่ม
5. อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญและตอบข้อ
ซักถำม

วิธีการประเมินผล
กระบวนกำรพยำบำล
ศำสตร์และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำลและ
อ้ำงอิงแหล่งมำอย่ำง
ถูกต้อง
2. กำรสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัย และอัตนัย
3. กำรตอบข้อซักถำม
ต่ำง ๆ ในห้องเรียน

1. กำรมอบหมำยให้นักศึกษำฝึกวิเครำะห์
กรณีศึกษำจำกผู้ป่วยในสถำนกำรณ์
จำลอง และขณะขึ้นฝึกที่หอผู้ป่วย
กำรรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย กำรวินิจฉัยกำร
พยำบำล กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล กำรประเมินผล และ
กำรแผนกำรพยำบำล โดยแบ่งกลุ่ม
อภิปรำยกลุ่มย่อย นำเสนอผลงำนในชั้น
เรียน และทำรำยงำนส่งอำจำรย์ประจำ
กลุ่ม
2. อำจำรย์ประจำกลุ่มให้ข้อชี้แนะ และ
ข้อมูลป้อนกลับ ในกำรใช้กระบวนกำร
พยำบำลของนักศึกษำ
3. กำรกำหนดให้นักศึกษำทุกคนได้ฝึกเป็น
ทั้งผู้นำและสมำชิกในกลุ่ม

1. พฤติกรรมขณะฟังกำร
บรรยำย กำรประชุมกลุ่ม
กำรอภิปรำย กำรฝึก
ทดลอง และกำรเสนอ
ผลงำนของนักศึกษำ
2. สอบด้วยข้อสอบ
ปรนัย และอัตนัย
3. คุณภำพของผลงำน
จำกกำรนำเสนอ
กรณีศึกษำและกำรเขียน
รำยงำนกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
4. อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญและตอบข้อ
ซักถำม

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น
มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ และ
กำรสื่อสำรทำงบวกกับผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ใช้บริกำร และผู้ร่วมทีมสุขภำพ
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำในกำร
ตัดสินใจเฉพำะหน้ำและในกำรผลักดัน
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงบวก
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเอง วิชำชีพและ สังคม
อย่ำงต่อเนื่อง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์และสถิติในกำรวินิจฉัย
กำรพยำบำลและกำรวำงแผนกำร
พยำบำลอย่ำงเหมำะสม
4.5.3 สำมำรสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
กำรเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1. กำรมอบหมำยให้นักศึกษำฝึกวิเครำะห์
กรณีศึกษำจำกผู้ป่วยในสถำนกำรณ์
จำลองและจริง ในขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงำน
ที่หอผู้ป่วย กำรรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย กำร
วินิจฉัยกำรพยำบำล และ กำรวำงแผน
กำรพยำบำล กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
กำรประเมินผล และกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำลโดยแบ่งกลุ่ม อภิปรำยกลุ่มย่อย
นำเสนอผลงำนในชั้นเรียน และทำรำยงำน
ส่งอำจำรย์ประจำกลุ่ม
2. กำรกำหนดให้นักศึกษำทุกคนได้ฝึกเป็น
ทั้งผู้นำและสมำชิกในกลุ่ม
3. อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญและตอบข้อ
ซักถำม

วิธีการประเมินผล

1. พฤติกรรมขณะฟังกำร
บรรยำย กำรประชุมกลุ่ม
กำรอภิปรำย กำรฝึก
ทดลอง และกำรเสนอ
ผลงำนของนักศึกษำ
2. คุณภำพของผลงำนใน
แต่ละกำรทดลองที่ทำ
ร่วมกัน
2. สังเกตบรรยำกำศกำร
ทำงำนในกลุ่ม ควำมเป็น
ผู้นำ และควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกัน
3. กำรนำเสนอรำยงำน
โดยมีกำรอ้ำงอิงถูกต้อง
ครบถ้วน
1. กำรมอบหมำยให้นักศึกษำฝึกวิเครำะห์ 1. มีกำรค้นคว้ำโดยใช้
กรณีศึกษำตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
กำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล
โดยในกำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยมีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ
กำหนดให้คำนวนปริมำณยำ และสำรน้ำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
นอกจำกนั้นมีกำรกำหนดให้ศึกษำค้นคว้ำ และภำยนอกสถำบัน
หำควำมรู้เพิ่มเติมจำกวำรสำรและตำรำ 2. คุณภำพผลงำน และ
ภำษำอังกฤษอย่ำงน้อย 1 เล่ม
สื่อกำรนำเสนอที่ทันสมัย
2. มอบหมำยงำนพร้อมกับแนะนำ
3. ควำมสำมำรถในกำร
แหล่งข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต
นำเสนอรำยงำนกลุ่ม
3. กำหนดให้นำเสนอผลงำนและใช้สื่อได้ โดยมีกำรสื่อสำรอย่ำง
หลำกหลำยรูปแบบโดยพิจำรณำให้
ถูกต้องทั้งภำษำไทยและ
เหมำะสมกับเนื้อหำ สถำนที่ และเวลำ
ภำษำอังกฤษ
4. กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร

7
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
นำเสนอรำยงำนกลุ่ม
อย่ำงเหมำะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

1
อ.15 ส.ค. 2560
13.00-14.00 น. ปฐมนิเทศรายวิชา
(1 ชม.)

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

-

1
อ.15 ส.ค. 2560 หน่วยที่ 1 บทนา : แนวคิดเกี่ยวกับ
14.00 - 16.00 น. กระบวนการพยาบาล
(2 ชม.)
1.1 ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประโยชน์
และวิวัฒนำกำร ของกระบวนกำร
พยำบำล
ส่งข้อสอบ
1.2 องค์ประกอบและกลไกของ
23 ส.ค.2560
กระบวนกำรพยำบำล
วิพำกย์ข้อสอบ
1.3 ทักษะพื้นฐำนในกำรนำ
25 ส.ค.2560
กระบวนกำรไปใช้

-ปฐมนิเทศรำยวิชำโดยใช้power point ผศ.ดร.มนสภรณ์
-กำรฝึกทดลอง แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็น
11 กลุ่มๆละ 7-8 คน
- บรรยำยเนื้อหำ โดยใช้ Power Point
เอกสำรคู่มือ และเอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน
- ยกตัวอย่ำงประกอบกำรบรรยำย
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ ตอบข้อซักถำม และสรุป
ประเด็นสำคัญ

ผศ.ดร.มนสภรณ์

8
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

2
พ.16 ส.ค. 2560
12.00 - 14.00 น.
(2ชม.)

หน่วยที่ 2 การประเมินภาวะ
สุขภาพ (Health Assessment)
ตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน
-หลักกำรประเมินภำวะสุขภำพ
2.1 กำรรวบรวมข้อมูล (Data
Collection) กำรซักประวัติ กำร
ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร
2.2กำรวิเครำะห์ข้อมูล(Analysis of
Data)
- ทบทวนแบบแผนสุขภำพ 11 แบบ
แผนของกอร์ดอน
- วิธีกำรบันทึกตำมแบบประเมิน 11
แบบแผนของกอร์ดอน

ส่งข้อสอบ
23 ส.ค.2560
วิพำกย์ข้อสอบ
25 ส.ค.2560

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
-ทบทวนหลักกำรประเมินภำวะ
สุขภำพ กำรรวบรวมข้อมูล และ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
-ทบทวนแบบแผนสุขภำพ 11 แบบ
แผนของกอร์ดอน
- เชื่อมโยงควำมรู้ และควำมคิดของ
นักศึกษำกับแบบแผนสุขภำพ 11
แบบแผน (กอร์ดอน)
-ฝึกกำรใช้แบบประเมิน แบบแผน
สุขภำพ 11 แบบแผน (กอร์ดอน)
-ยกตัวอย่ำงประกอบกำรบรรยำย
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ ตอบข้อซักถำม และสรุป
ประเด็นสำคัญ

ผู้สอน
อำจำรย์ ธณิดำ

3
พฤ.17 ส.ค. 2560 หน่วยที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล -ให้นักศึกษำ ศึกษำบทเรียนมำก่อน
8.00 - 9.00 น. 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวินิจฉัย
จำก e-learning
(1 ชม.)
ทำงกำรพยำบำล (ควำมหมำย ควำม -กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม

เป็นมำ ควำมสำคัญ ประโยชน์และ
4
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรวินิจฉัย
จ.21 ส.ค. 2560 ทำงกำรพยำบำลและ ทำง
8.00 - 10.00 น. กำรแพทย์)
(2 ชม.)
2.2 กำรกำหนดข้อวินิจฉัยกำร
พยำบำล
ส่งข้อสอบ
2.3 กำรกำหนดข้อมูลสนับสนุน
23 ส.ค.2560
2.4 จัดลำดับควำมสำคัญของข้อ
วิพำกย์ข้อสอบ
วินิจฉัยทำงกำรพยำบำล
25 ส.ค.2560

พร้อมกับยกตัวอย่ำงประกอบ
-Power point ประกอบกำรเรียน
เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม อำจำรย์ตอบข้อซักถำมและ
สรุปประเด็นสำคัญ

ผศ.ดร.มนสภรณ์

9
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
4
หน่วยที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
จ.21 ส.ค. 2560 3.1 กำรกำหนดวัตถุประสงค์และ
10.00 - 12.00 น. เกณฑ์กำรประเมินผล
(2 ชม.)
3.2 กำรกำหนดกิจกรรมกำรพยำบำล

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
-ให้นักศึกษำ ศึกษำบทเรียนมำก่อน
จำก e-learning
-กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
พร้อมกับยกตัวอย่ำงประกอบ
-Power point ประกอบกำรเรียน
เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม อำจำรย์ตอบข้อซักถำมและ
สรุปประเด็นสำคัญ

5
หน่วยที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
อ. 22 ส.ค. 2560 4.1 กำรปฏิบัติตำมแผนกำรพยำบำล
14.00 - 15.00 น. 4.2 กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
(1 ชม.)

-ให้นักศึกษำ ศึกษำบทเรียนมำก่อน ผศ.ดร.มนสภรณ์
จำก e-learning
- ยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ประกอบ
- ให้นักศึกษำฝึกวำงแผนกำรพยำบำล
- ฝึกเขียนกำรปฏิบัติตำมแผนกำร
พยำบำล
- ฝึกกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
-Power point
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม
อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม

5
อ. 22 ส.ค. 2560
13.00 - 14.00 น.
(1 ชม.)
ส่งข้อสอบ
23 ส.ค.2560
วิพำกย์ข้อสอบ
25 ส.ค.2560

ส่งข้อสอบ
23 ส.ค.2560
วิพำกย์ข้อสอบ
25 ส.ค.2560

ผู้สอน
ผศ.ดร.มนสภรณ์

5
อ. 22 ส.ค. 2560 หน่วยที่ 6 การประเมินผลการ
15.00 -1600 น. พยาบาล
(1 ชม.)
5.1 ควำมหมำย และชนิดของกำร

ประเมินผลกำรพยำบำล
ส่งข้อสอบ

ผศ.ดร.มนสภรณ์
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับ
ยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ประกอบ
-Power point และวิดีโอ
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม แบ่งกลุ่ม ฝึกจำกสถำนกำรณ์ที่
อำจำรย์กำหนดให้ และนำเสนอหน้ำชั้น

10
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

23 ส.ค.2560
วิพำกย์ข้อสอบ
25 ส.ค.2560

5.2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง กำร
ประเมินผลกำรพยำบำลและกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติของพยำบำล
5.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติของ
พยำบำล และเกณฑ์กำรประเมินผล
5.4 แนวทำงกำรประเมินผลกำร
พยำบำล
6
หน่วยที่ 7 แนวคิดและหลักการ
พ.23 ส.ค. 2560 บันทึกทางการพยาบาล
12.00 - 14.00 น. -ควำมหมำย ควำมสำคัญกำรบันทึก
(2 ชม.)
ทำงกำรพยำบำล
-ทักษะที่จำเป็นในกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล
ส่งข้อสอบ
-หลักกำรกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
23 ส.ค.2560
-ประเภทของกำรบันทึกทำงกำร
วิพำกย์ข้อสอบ
พยำบำล
25 ส.ค.2560
-บันทึกทำงกำรพยำบำล
แบบ Focus charting

7
พฤ.24 ส.ค. 2560 ทบทวนบทเรียน บทที่ 1-4
8.00 - 9.00 น.
(1 ชม.)

8
จ.29 ส.ค. 2560
8.00 - 9.00 น.
(1 ชม.)

สอบกลางภาค (บทที่ 1-4)

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
เรียน (โดยกำรสุ่ม) กำรประเมินผลกำร
พยำบำล
-อำจำรย์ข้อมูลสรุปเพิ่มเติม

ผู้สอน

-ให้นักศึกษำ ศึกษำบทเรียนมำก่อน
จำก e-learning
-แนวคิดและหลักกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับ
ยกตัวอย่ำงประกอบ (ตัวอย่ำงกำร
เขียนบันทึกทำงกำรพยำบำลของ
โรงพยำบำลต่ำงๆ ในปัจจุบัน)
- หลักกำรเขียนบันทึกกำรพยำบำล
แบบfocus charting
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปเพิ่มเติม

อ.ลัดดำวัลย์

-ทบทวนบทเรียน หน่วยที่ 1-4
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำม
-สรุปประเด็นสำคัญ

ผศ.ดร.มนสภรณ์
อ.ธณิดำ

คณะกรรมกำร
คุมสอบ

11
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
9
ฝึกทดลองที่ 1
จ.29 ส.ค. 2560 กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
9.00 -12.00 น. ใช้แบบประเมินภำวะสุขภำพ
(3 ชม.)

10

นาเสนอการฝึกทดลองที่ 1
อ.30 ส.ค. 2560 กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
13.00 - 16.00 น. ใช้แบบประเมินภำวะสุขภำพ
(3 ชม.)

11

ฝึกทดลองที่ 2
พ.31 ส.ค. 2560 กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
12.00 - 14.00 น. กำรวำงแผนกำรพยำบำลและกำรใช้
(2 ชม.)
ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
ฝึกทดลอง การใช้กระบวนการ
พยาบาล
:ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ
โดยใช้11 แบบแผนของกอร์ดอน
-แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็น 11 กลุ่มๆละ
7-8 คน
- นักศึกษำพบอำจำรย์ประจำกลุ่ม
-มีอำจำรย์ประจำกลุ่มเป็นที่ปรึกษำ
-นักศึกษำแต่ละกลุ่มฝึกกำรเขียนกำร
ประเมินภำวะสุขภำพโดยใช้แบบแผน
สุขภำพของกอร์ดอน
-เตรียมนำเสนอกำรใช้แบบแผนสุขภำพ
-นำเสนอในชั้นเรียน (กลุ่มที่ 1-11)
- นักศึกษำแต่ละกลุ่มอภิปรำยร่วมกัน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
เพิ่มเติม
-นักศึกษำแต่ละกลุ่มทำรำยงำนส่ง
อำจำรย์ประจำกลุ่ม

-ฝึกทดลองกำรใช้กระบวนกำรพยำบำล
:กำรวำงแผนกำรพยำบำลและกำรใช้
ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล
แบ่งนักศึกษำเป็น 11 กลุ่มๆ ละ7-8 คน
-นักศึกษำแต่ละกลุ่มวำงแผนกำร
พยำบำล โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล

ผู้สอน
1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ
1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ
1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน

12
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

12
พฤ.1 ก.ย. 2560
8.00 - 9.00 น.
(1 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ฝึกทดลองที่ 2 (ต่อ)
กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
กำรวำงแผนกำรพยำบำล และกำร
ใช้ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
-อำจำรย์ประจำกลุ่มให้คำแนะนำ
นักศึกษำในกำรวำงแผนกำรพยำบำล
-นักศึกษำเตรียมนำเสนอกำรวำงแผนกำร
พยำบำล

-ฝึกทดลองกำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
กำรวำงแผนกำรพยำบำลและกำรใช้ข้อ
วินิจฉัยกำรพยำบำล
แบ่งนักศึกษำเป็น 11 กลุ่มๆ ละ7-8 คน
-นักศึกษำแต่ละกลุ่มวำงแผนกำร
พยำบำล โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล
-อำจำรย์ประจำกลุ่มให้คำแนะนำ
นักศึกษำในกำรวำงแผนกำรพยำบำล
-นักศึกษำเตรียมนำเสนอกำรวำงแผนกำร
พยำบำล

13
นาเสนอการฝึกทดลองที่ 2
-นำเสนอกำรวำงแผนกำรพยำบำล
จ. 5 ก.ย. 2560 กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล :
ในชั้นเรียน (กลุ่มที่ 1-11)
9.00 - 12.00 น. กำรวำงแผนกำรพยำบำล และกำรใช้ข้อ -นักศึกษำแต่ละกลุ่มอภิปรำยร่วมกัน
(3 ชม.)
วินิจฉัยกำรพยำบำล
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ

เพิ่มเติม
-นักศึกษำแต่ละกลุ่มทำรำยงำนส่ง
อำจำรย์ประจำกลุ่ม

ผู้สอน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ

1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ

13
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
14
ฝึกทดลอง ที่ 3 ฝึกกำรเขียนบันทึก -ฝึกทดลองเขียนบันทึกทำงกำรพยำบำล
อ. 6 ก.ย. 2560 ทำงกำรพยำบำล( nurses 's note ) -แบ่งนักศึกษำเป็น 11 กลุ่มๆละ7-8 คน
13.00 - 16.00 น.
ให้นักศึกษำแต่ละคนเขียนบันทึกทำงกำร
(3 ชม.)
พยำบำล
- มีอำจำรย์ประจำกลุ่มเป็นที่ปรึกษำ
-นักศึกษำในแต่ละคนนำเสนอกำร
บันทึกทำงกำรพยำบำลกับอำจำรย์
ประจำกลุ่มของตนเอง
-นักศึกษำในกลุ่มร่วมกันอภิปรำย
-อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญเพิ่มเติม
-นักศึกษำแต่ละคนทำรำยงำนส่งอำจำรย์
ประจำกลุ่ม (รำยงำนเดี่ยว)
15
นาเสนอทดลอง ที่ 3 ฝึกกำรเขียน
พ. 7 ก.ย. 2560 บันทึกทำงกำรพยำบำล( nurses 's
12.00-14.00 น. note )
(2 ชม.)

นักศึกษำกลุ่มที่ 1-11
นำเสนอกำรเขียนบันทึกทำงกำร
พยำบำล( nurses 's note )
-อำจำรย์ให้ข้อเสนอแนะ

ผู้สอน
1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ

1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ

14
สัปดาห์ท/ี่ ครั้งที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

16
ทบทวนบทที่ 1-7
พฤ 7 ก.ย. 2560 ประเมินผลวิชา
8.00-9.00 น.
(2 ชม.)

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้
-ให้นักศึกษำประเมินผลกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำ
-สะท้อนคิดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

ผู้สอน
1.อ.สมจิต
2.ผศ.ดร.มนสภรณ์

3.อ.ธณิดำ
4.อ.ดร.ดวงเนตร
5.อ.ญำดำรัตน์

6.อ.พิมพ์ขวัญ
7.อ.ดร.ชรริน
8.อ.พัชมน
9.อ.ดร. ณัฐยำ
10.อ.รัชนี
11.อ.กิติวัฒนำ
17
พ.6 ธ.ค.2560
12.00-14.00น.

สอบปลายภาค
บทที่1-7

ผศ.ดร. มนสภรณ์
อ.ธณิดำ

15
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ท/ี่
ครั้งที่
ประเมิน

4.1.1 -4.1.4,4.1.8 สังเกตและประเมินพฤติกรรมขณะฟัง
4.4.1 - 4.4.4
กำรบรรยำย ประชุมกลุ่ม กำรฝึก
ทุกสัปดำห์
ทดลองและกำรนำเสนอผลงำน
- ประเมินควำมรับผิดชอบและ
ระเบียบวินัยในกำรเข้ำชั้นเรียนและ
ฝึกทดลองอย่ำงสม่ำเสมอ
การฝึกทดลองและนาเสนอผลงาน
และการส่งรายงานหลังจากการ
4.2.3
นาเสนอผลงาน
4.3.3 – 4.3.5
การฝึกทดลองที่ 1
4.3.2 -4.3.5
-การเขียนรายงานส่ง หลังจำกกำร
9-10
4.5.1,
ฝึกทดลองและนำเสนอกำรใช้กำร
4.5.3-4.5.5
ประเมินภำวะสุขภำพตำมแบบสุขภำพ
(งานกลุ่ม)
การฝึกทดลองที่ 2
การวางแผนการพยาบาลและ
การใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
-กำรเขียนรำยงำนกำรวำงแผนกำร
พยำบำล และนำเสนอผลงำน กำร
วำงแผนกำรพยำบำล และข้อวินิจฉัย
กำรพยำบำล (งำนกลุ่ม)
การฝึกทดลองที่ 3
กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
-การเขียนรายงานการบันทึกทางการ
พยาบาล( งำนเดี่ยว )

11-13

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

5%

45%

10%
(รำยงำน 5%)
(กระบวนกำรกลุ่ม 5%)

15%
5%

14-15

15%

16
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้
4.2.1- 4.2.3

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน รวม 2 ครั้ง แบ่งเป็น
- สอบกลำงภำค
- สอบปลำยภำค

สัปดาห์ท/ี่
ครั้งที่
ประเมิน
8
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
50 %
(20%)
(30%)

การประเมินผล อิงกลุ่ม / อิงเกณฑ์ ให้ระดับผลกำรเรียน ตำมช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุ่ม ใช้ช่วงคะแนน T
อิงเกณฑ์ ช่วงคะแนน
A
ประเมินตำมค่ำคะแนน T ที่คำนวณได้
90 – 100
โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้ระดับคะแนน C
B+
85 – 89
มีคะแนนดิบไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 60
B
75 – 84
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ำกว่ำ 50
3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ความรู้ และทักษะที่สาคัญ ในกำร
เรียนและฝึกทดลอง ดังนี้
3.1.1 ปฐมนิเทศรำยวิชำ โดยแนะนำให้เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของกระบวนกำรพยำบำลที่สำมำรถ
นำไปใช้ได้ในทุกสถำนกำรณ์
3.1.2 กำรจัดกลุ่ม นักศึกษำสำหรับกำรฝึกทดลอง
1) ในแต่ละกลุ่ม จัดให้นั กศึกษำที่มีระดับคะแนนต่ำงกันเป็นคู่หู (Buddy) กัน เพื่อให้ “เพื่อนช่วย
เพื่อน” ตั้งแต่ขั้นเตรียมควำมพร้อมไปจนตลอดระยะเวลำกำรเรียนและฝึกทดลอง
2) จัดให้มีหัวหน้ำกลุ่มและรองหัวหน้ำกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันในกำรฝึกทดลองแต่ละครั้ง
3) จัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำประจำกลุ่ม
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3.2 การติดตามปัญหาและการช่วยเหลือ
3.2.1 ให้ นั กศึกษำที่เป็ น หัว หน้ ำและรองหัว หน้ำกลุ่ ม เป็นผู้ ดูแลเพื่อนร่วมกลุ่ม และติดต่อประสำน
อำจำรย์ประจำกลุ่มเพื่อปรึกษำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหำ ซึ่ง อำจำรย์แต่ละท่ำนจะจัดสรรเวลำนอกเวลำเรียน
ให้อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ1 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำที่เรียนอ่อน
3.2.2 ในกรณีที่อำจำรย์ประจำกลุ่มติดภำรกิจ ให้นั กศึกษำปรึกษำอำจำรย์ในทีมสอน ในกรณีที่มีปัญหำ
ร่วมกันทุกกลุ่มให้หัวหน้ำชั้นนำเสนอในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกัน

18
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ กระบวนการพยาบาล ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560

นำไปใช้

วิเครำะห์

เข้ำใจ

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

2

4

4

2

2

4

2

4

3

4

4

5

2

3

4

4

4

3

หน่วยที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล

1

1

1

2

1

5

หน่วยที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล

1

1

1

2

1

5

หน่วยที่ 7 แนวคิด และหลักการบันทึก
ทางการพยาบาล

2

2

3

3

2

10

14

20

19

22

9

70

หน่วยที่ 1 บทนา :
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล
หน่วยที่ 2 หลักการประเมินภาวะสุขภาพ
การทบทวนแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผน
(กอร์ดอน)
หน่วยที่ 3 การวินิจฉัยทางการพยาบาล
หน่วยที่ 4 การวางแผนการพยาบาล

รวม

10

10
15
15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 ให้นักศึกษำประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเป็นรำยบุคคลอย่ำงอิสระ โดยใช้แบบประเมิน
ของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลั ย สวนดุสิ ต ซึ่งดำเนินกำรโดยผู้รับผิดชอบที่คณะกรรมกำรบริหำร
วิชำกำรมอบหมำย
1.2 กำรสะท้อนคิด (Reflection) ของนักศึกษำโดยจัดให้มีกำรสัมมนำกลุ่มย่อย และนำเสนอผลให้เพื่อน
นักศึกษำทั้งชั้นเรียน และอำจำรย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบพร้อมกัน
1.3 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์ และ
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะฯ
1.4 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษำ โดยอำจำรย์เปิดโอกำสให้ นักศึกษำให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทุกโอกำสที่
เข้ำสอน
2.2 กำรสังเกตและประเมินกำรสอน โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรจัดให้มีกำรสังเกตและประเมิน
กำรสอนในชั้นเรียนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล ตำมแบบประเมิน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง โดยอำจำรย์
ต่ำงสำขำและ/หรืออำจำรย์ในสำขำเดียวกัน
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 อำจำรย์ผู้สอนปรับปรุงจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษำ
3.2 อำจำรย์ผู้สอนรับข้อมูลกำรประเมินกำรสอนจำกทุกแหล่งข้อมูลมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรวิพำกษ์ข้อสอบโดยทีมผู้สอนก่อนนำข้อสอบไปใช้สอบ
4.2 มีกำรวิเครำะห์ข้อสอบภำยหลังสอบทุกครั้ง และนำผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบไปปรับปรุงข้อสอบครั้ง
ต่อไป
4.3 อำจำรย์ในทีมสอนร่วมกันพิจำรณำผลกำรสอบ ผลกำรฝึกทดลอง และกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรของคณะพยำบำลศำสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดำเนินกำรโดยผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ดังนี้
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอน (Course design checklist) ตำมรู ป แบบ TQF เสนอหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
หลักสูตร/ประธำนหลักสูตร พิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
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5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเมื่อกำรเรียนกำรสอนดำเนินไปแล้ว
25 - 30 %
5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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ภาคผนวก
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6022304 กระบวนการพยาบาล
แบบประเมินรายงานการประเมินภาวะสุขภาพ (5 %)
…………………………………………………………………..
กลุ่มที…่ .รำยชื่อนักศึกษำ 1…………………………2……………………………3…………………………4…………………………
5…………………………………6…………………………7……………………………8………………………9……………………………..
อำจำรย์ประจำกลุ่ม…………………………………………………………..
หัวข้อประเมิน

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5
การรวบรวมข้อมูล
1. ระบุข้อมูลผู้ป่วย รวมทั้งประวัตกิ ำรเจ็บป่วยถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระบุกำรรวบรวมข้อมูลแต่ละแบบแผนได้ถูกต้อง และครบถ้วน
3. ระบุข้อมูลจำกกำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และแปลผลกำรตรวจได้ถูกต้อง
ในแต่ละแบบแผน
4. สรุปข้อมูลที่เป็นสำเหตุของปัญหำได้ถูกต้อง
5. นำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรกำหนดปัญหำของผู้ป่วยได้
รายงาน
6. รูปแบบกำรเขียนรำยงำนถูกต้อง
7. เขียนบรรณำนุกรมได้ถูกต้อง
8. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม
คิดเป็นคะแนน (5%)

ควำมคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

ลงนำมผู้ประเมิน………………………………… วันที่………/………/…………
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6022304 กระบวนการพยาบาล
แบบประเมินกระบวนการกลุ่มโดยนักศึกษาประเมินเพื่อนในกลุ่มทางาน ( 5 %)
หัวข้อเรื่อง/การทารายงาน………………………………………………………………………………………….
อ.ประจากลุ่ม…………………………………....................................................................................
นักศึกษาผู้ประเมิน………………………………….. วัน/เดือน/ ปี ………./………../……..
รายชื่อนักศึกษา

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10 11

หัวข้อประเมิน
ระดับการประเมิน ดีมาก=5 ดี= 4 ปานกลาง =3 น้อย =2 น้อยที่สุด =1= 111

1. มีส่วนร่วมวำงแผน
ดำเนินงำนในกลุ่ม
2. แสดงบทบำทหน้ำที่
ด้วย ควำมรับผิดชอบ
3. แสดงควำมคิดเห็นมี
สำระและเป็นประโยชน์
4. มีพฤติกรรมร่วม
อภิปรำยกลุ่มอย่ำง
เหมำะสม
5. กระตือรือร้น และ
ตรงต่อเวลำ
6. มีพฤติกรรมจิตอำสำ
และเสียสละ
7. ช่วยกลุ่มสรุปประเด็น
สำคัญและทำงำนจนสำเร็จ
รวม
ควำมคิดเห็นอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6022304 กระบวนการพยาบาล
แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล (15%)
…………………………………………………………………..
กลุ่มที…่ .รำยชื่อนักศึกษำ 1…………………………2……………………………3…………………………4…………………………
5…………………………………6…………………………7……………………………8………………………9……………………………..
อำจำรย์ประจำกลุ่ม…………………………………………………………..
หัวข้อประเมิน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
การรวบรวมข้อมูล (ให้คะแนนในส่วนของการประเมินภาวะสุขภาพ 5 %)
1. ระบุประวัติกำรเจ็บป่วยถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระบุข้อมูลจำกกำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และแปลผลกำรตรวจได้ถูกต้อง
ในแต่ละแบบแผนได้สอดคล้องกับปัญหำของผู้ป่วย
3. สรุปข้อมูลที่เป็นสำเหตุของปัญหำได้ถูกต้อง
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
4. ระบุข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลที่ถกู ต้อง และสอดคล้องกับข้อมูลทีร่ วบรวมได้
5. เขียนข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลครอบคลุมทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และจิตวิญญำณ
6. เรียงลำดับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลตำมควำมสำคัญของปัญหำผู้ป่วย
7. เขียนข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
วัตถุประสงค์การพยาบาล
8. เขียนวัตถุประสงค์กำรพยำบำลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
9. เขียนวัตถุประสงค์และเกณฑ์กำรประเมินผลได้เหมำะสมกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล
เกณฑ์การประเมินผล
10. เขียนเกณฑ์กำรประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำล
11. กำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลที่สำมำรถวัดได้ เป็นไปได้ในสถำนกำรณ์จริง
กิจกรรมการพยาบาล
12.เขียนกิจกรรมกำรพยำบำลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำ
13.ระบุเหตุผลของกิจกรรมกำรพยำบำลถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
14. แผนกำรพยำบำลมีควำมเหมำะสมกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล
ประเมินผลการพยาบาล
15. ประเมินผลได้ครบถ้วนครอบคลุมตำมเกณฑ์กำรประเมินผล
รายงาน
16. รูปแบบกำรเขียนรำยงำนถูกต้อง
17. เขียนบรรณำนุกรมได้ถูกต้อง
18. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม
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คิดเป็นคะแนนจริง (15%)
ควำมคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ลงนำมผู้ประเมิน………………………………… วันที่………/………/…………
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6022304 กระบวนการพยาบาล
แบบประเมินการนาเสนอการวางแผนการพยาบาล (5 %)
กลุ่มที…่ ….
ชื่อ-สกุล นักศึกษำ
1. ……………………………2……………..................3. …………………………..3……………………...4…………………………..
5. ……………………………6……………................7…………………………….8……………………….9………………………..
อำจำรย์ที่ปรึกษำ...................................................................................
หัวข้อเรื่องทีน่ ำเสนอ…………………………………………………………………………………….วันที่นำเสนอ…………………….
หัวข้อประเมิน

ระดับคะแนน
5

4

3 2

1. กำรลำดับเรื่องในกำรนำเสนอเหมำะสม ทำให้เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย
2. นำเสนอข้อมูลกำรประเมินภำวะสุขภำพตำม 11 แบบแผนของกอร์ดอน ได้ครบถ้วนและสรุป
ข้อมูลได้ตรงกับปัญหำของผู้ป่วยในแต่ละแบบแผนสุขภำพ
๓. ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลครอบคลุมปัญหำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและจัดลำดับ
ควำมสำคัญได้ถูกต้อง
4. บอกวัตถุประสงค์กำรพยำบำลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล และ
เกณฑ์กำรประเมินได้ถูกต้อง
5. กำหนดกิจกรรมกำรพยำบำล ครอบคลุมองค์รวม พร้อมบอกเหตุผลของ
กำรพยำบำล
6. กำรวำงแผนกำรพยำบำลครอบคลุมประเด็นปัญหำของผู้ป่วยตำมสถำนกำรณ์
ที่กำหนด
7. กำรใช้ภำษำ กิริยำท่ำทำงในกำรนำเสนอเหมำะสม
8. วิธีกำรและสื่อในกำรนำเสนอเหมำะสม น่ำสนใจ และช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ
9. กระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยตอบคำถำมได้ตรงประเด็น ชัดเจน
10. สรุปสำระสำคัญในกำรนำเสนอ
รวมคะแนนทีไ่ ด้ทั้งหมด
(คะแนนจริง คิดเป็น 8%)
ควำมคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงนำมผู้ประเมิน………………………………… วันที่………/………/………….
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6022304 กระบวนการพยาบาล
แบบประเมินบันทึกการพยาบาล (15 %)
………………………………………………...................
รหัส…………………………………………….ชื่อ-สกุล นักศึกษา.............................................................
รำยกำรประเมิน

ไม่
บันทึก

บันทึก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ชัดเจน

คะแนนรวม
รำยข้อ
ได้ใจควำม

1.กำรวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล/ปัญหำ
2.ข้อมูลสนับสนุน
3.วัตถุประสงค์/เป้ำหมำยกำรพยำบำล
4.เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพยำบำล
5.กิจกรรมกำรพยำบำล
6.กำรประเมินผลกำรพยำบำล

รวมคะแนน
คิดเป็นคะแนน (15%)

ควำมคิดเห็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงนำมผู้ประเมิน…………………………………
วันที่………/………/………….
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เกณฑ์การให้คะแนน
แบบประเมินคุณภาพการบันทึกการพยาบาล
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล กำหนดระดับ เป็น 3 ระดับ ดังนี้
มำกที่สุด = 3 คะแนน บำงส่วน = 2 คะแนน น้อยที่สุด =1 คะแนน ไม่บันทึก =0 คะแนน
ไม่บันทึก

ไม่บันทึก
หมำยถึง
ไม่ได้บันทึก
กำรพยำบำลใน
หัวข้อต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องและที่
กำหนดให้

ถูกต้อง
เป็นข้อเท็จจริง
ถูกต้อง ตำม
กระบวนกำร
พยำบำล

เกณฑ์บันทึกกำรพยำบำล
ครบถ้วน
ชัดเจน
บันทึกครบถ้วนใน
ควำมชั ด เจนในแต่ ล ะ
แต่ละขั้นตอนของ
ขั้นตอนของกระบวนกำร
กระบวนกำรพยำบำล
พยำบำล เช่นกำรบันทึก
ข้ อ มู ล ด้ ว ย ตั ว อั ก ษ ร
ตั ว เลข ใช้ ตั ว ย่ อ เป็ น
สำกล ชัดเจนอ่ำนง่ำย

คะแนน

คะแนน

3 หมำยถึง
ถูกต้องทั้งหมด

3 หมำยถึง
ครบถ้วนทั้งหมด

3 หมำยถึง
ชัดเจนทั้งหมด

3 หมำยถึง
บันทึกอ่ำนแล้ว
ได้ใจควำมทั้งหมด

2 หมำยถึง
ถูกต้อง บำงส่วน

2 หมำยถึง
ครบถ้วนบำงส่วน

2 หมำยถึง
ชัดเจนบำงส่วน

2 หมำยถึง
อ่ ำ นแล้ ว ได้ ใ จควำม
บำงส่วน

1 หมำยถึงถูกต้อง
1 หมำยถึง
เล็กน้อยบำงประเด็น ข้อมูลที่ครบถ้วนมี
เท่ำนั้น
เพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น

คะแนน

ได้ใจควำม
บันทึกนั้นแสดงถึง
ปัญหำอำกำร
ควำมรุนแรงตำมลำดับ
ควำมสำคัญ ข้อควำม
ที่บันทึกมีควำม
กะทัดรัด สั้น
ตรงประเด็น
อ่ำนแล้วได้ใจควำม
คะแนน

1 หมำยถึง
1 หมำยถึง
ไม่ชัดเจนหรือมีเพียง
อ่ ำ นแล้ ว ได้ ใ จควำม
ส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ชัดเจน เล็กน้อย

