รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Adults Nursing I)
รหัสวิชา 6042102

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ศูนย์วิทยำศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6042102 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing 1)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยำบำลศำสตรบัณฑิต / หมวดวิชำเฉพำะด้ำนกลุ่มวิชำชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. อำจำรย์ เรณู ขวัญยืน
อาจารย์ผู้สอน
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสภรณ์ วิฑูรเมธำ
2. อำจำรย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
3. ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
4. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
5. อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
6. อำจำรย์ เรณู ขวัญยืน
7. อำจำรย์ ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
8. อำจำรย์ ญำดำรัตน์ บำลจ่ำย
9. อำจำรย์ ธีรชล สำตสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎำคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อเรียนวิชำนี้จบแล้ว นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง กำรตอบสนองของ
ร่ำงกำยและผลกระทบ ที่เกิดกับผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม พร้อมทั้ง สำมำรถอธิบำยสำเหตุ ขั้นตอน
กำรเกิดโรค วิธีกำรรักษำ กำรให้กำรบำบัดทำงกำรพยำบำล กำรส่งเสริม กำรป้องกันและกำรฟื้นฟูสภำพ
สำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยทั้งภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังได้
สำมำรถบูรณำกำรแนวคิดทฤษฎี งำนวิจัย และหลักฐำนเชิงประจักษ์ ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องมำใช้ใน
กระบวนกำรพยำบำลแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหำสุขภำพของผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วยที่เจ็บป่วย
ในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยยึดหลักจริยธรรม และเคำรพสิทธิผู้ป่วยด้วยหั วใจควำมเป็น
มนุษย์ และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นกำรปรับกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอดุ มศึกษำ
แห่ งชำติ (TQF) โดยมุ่งเน้ น ผู้เรียนเป็ น สำคัญ เพื่อให้ เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น และกระตุ้นให้
นั กศึกษำรักกำรเรีย นรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ และจำกผลกำรวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
ประสิ ท ธิ ผ ลของกำรใช้ ก ระบวนกำรกลุ่ ม ในรำยวิ ช ำกำรพยำบำลผู้ ใ หญ่ 1 คณ ะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ปี 2556 ได้ใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรกลุ่ม และเทคนิคกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือมำจัดกำรเรียนกำรสอน จึงได้นำกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่มมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสูงสุด
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยและหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกี่ ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง กำรตอบสนอง
และผลกระทบของควำมเจ็บป่วยทั้งภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ครอบคลุมทุกมิติของกำรพยำบำล
แบบองค์รวมในผู้ใหญ่ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภำวะ
เครียด ภำวะพรำกควำมรู้สึก ภำวะโศกเศร้ำ สูญเสีย และผู้ป่วยระยะสุดท้ำย จำกภำวะควำมผิดปกติของ
ต่อมไร้ท่อ ควำมไม่สมดุลของภำวะกรดด่ำงรวมทั้ งสำรน้ำ และเกลือแร่ ระบบกระดูก และกล้ำมเนื้อ กำร
รับรู้ประสำทสัมผัส ควำมเจ็บปวด กำรเคลื่อนไหว ระบบเลือด และน้ำเหลือง ระบบทำงเดินอำหำร และ
โรคเฉพำะสตรี เนื้องอก และมะเร็ง โดยยึดหลักจริยธรรม และเคำรพสิทธิผู้ป่วยด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์
ตำมควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัติ/งาน
บรรยาย/การฝึก
สอนเสริม
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีจานวน สอนเสริมเฉพำะรำยที่มี
48 ชั่ ว โมง โดยเน้ น กำรเรี ย นกำรสอน ปัญหำเรียนอ่อน
แ บ บ case base learning ร่ ว ม กั บ
Active Learning โดยใช้ ก ระบวนกำร
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมของทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอน

การศึกษาด้วย
ตนเอง
6 ชั่วโมง ต่อ
สัปดำห์

3.3 จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
จัดให้ มีจ ำนวนชั่ว โมง 3 ชั่วโมง ต่อสั ปดำห์ โดยอำจปรึกษำผ่ ำนระบบที่ ปรึกษำออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผ่ำนทำง E-Learning, Face book, Line หรือนักศึกษำมำพบอำจำรย์ด้วยตนเอง
ในวั น ศุ ก ร์ เวลำ 16.00 - 18.00 น. ณ สำขำกำรพยำบำลผู้ ใหญ่ แ ละผู้ สู งอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ในหลักจริยธรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพและสิทธิผู้ป่วยซึ่งมี
ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง แยกแยะ
ควำมถูกต้องควำมดี และควำมชั่วได้
4.1.3 เข้ำใจตนเองและผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่
กำรเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์ และตระหนักในควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผล
กำรปฏิบัติงำน
4.1.5 มีควำมเสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินัย
4.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับปัญหำ
จริยธรรมในกำรดำรงชีพและกำร
ปฏิบัติงำน
4.1.7 สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น
ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
4.2 ความรู้
4.2.1 มี ค วำม รู้ ค วำม เข้ ำใจ เกี่ ยว กั บ
สรีรวิทยำ พยำธิวิทยำและจิตวิทยำซึ่งเป็น
พื้ น ฐำนที่ ส ำคั ญ ในกำรให้ ก ำรพยำบำล
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ ำวะกำรเจ็ บ ป่ ว ยทั้ ง ภำวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังได้
4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญ
ของศำสตร์และศิลปะทำงกำรพยำบำล

วิธีการสอน
4.1.1 ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำ
4.1.2 สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมระหว่ำงกำรเรียนกำร
สอนในแต่หน่วยวิชำ
4.1.3 เสริมแรงบวกโดยกำรให้
รำงวัลในนำเสนอข้อมูลวิชำกำร
ใน Face book กลุ่มปิดเพื่อ
พัฒนำกำรเป็นต้นแบบที่ดี
4.1.4 มอบหมำยงำนกลุ่มและ
งำนเดี่ยว

วิธีการประเมินผล
4.1.1 กำรแสดงควำม
คิดเห็นในชั้นเรียนต่อ
กรณีศึกษำ
4.1.2 กำรเข้ำเรียน กำรมี
ส่ ว นร่ ว มในกำรท ำงำน
กลุ่มและควำมเสียสละ
4.1.3 ให้ ป ระ เมิ น 360
องศำ ในกลุ่มย่อย
4.1.4 ติ ด ต ำ ม ค ว ำ ม
รับ ผิ ด ชอบในกำรส่ งงำน
ของนักศึกษำกำร
4.1.5 ป ร ะ เมิ น ค ว ำ ม
รับผิดชอบในกำรคัดเลือก
ข้อมูลในกำรเผยแพร่ในที่
สำธำรณ
4.1.6 กำรส่งงำนตรงเวลำ

4.2.1 บรรยำยแบบมีส่วนร่วม
4.2.2 อภิปรำยกลุ่ม แบบ case
base learning
4.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยกำรมอบหมำยงำนและแจก
เอกสำรกำรสอนล่วงหน้ำเมื่อ
เปิดรำยวิชำ
4.2.4 จัดให้มีกำรทดสอบหลัง

4.2.1 กำรสอบเพื่อวัด
ควำมรู้
4.2.2 กำรมีส่วนร่วมและ
แสดงควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน
4.2.3 กำรคัดเลือก
บทควำมทำงกำรพยำบำล
ให้สอดคล้องกับหัวข้อ
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
4.2.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรพยำบำลและกระบวนกำร
แก้ปัญหำสุขภำพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย
ในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
4.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวน
กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลในผู้ใหญ่
4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
สืบค้นสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล
4.2.6 มี ค วำมรู้ และควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ สภำพเศรษฐกิจ
ซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรให้ข้อเสนอข้อแนะ
ด้ำนสุขภำพแก่ผู้ป่ วยและครอบครัวของ
ผู้ ป่ ว ยในภำวะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต และ
เรื้อรัง
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.2 สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูล
แ ล ะ ห ลั ก ฐ ำ น จ ำ ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลำกหลำยในกำรดู แ ลด้ ำ นสุ ข ภำพแก่
ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ผู้ ป่ ว ยทั้ ง ในภำวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
4.3.3 สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียน
มำใช้ ในกำรแก้ ปั ญ หำทำงกำรพยำบำล
ผู้ ป่ ว ยและ ครอบครั ว ที่ ได้รั บ ผลกระทบ
จำกกำรเจ็บป่วยในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง
4.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำร
ตอบสนองของร่ำงกำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
เจ็บป่วยในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง
4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ใน

วิธีการสอน
กำรเรียนกำรสอนทุกหน่วย
4.2.5 จัดทบทวนให้ผู้ที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ำ
กว่ำ ร้อยละ 60 เป็นกลุ่มและ
รำยบุคคล
4.2.6 จัดกลุ่มให้ค้นหำบทควำม
วิชำกำรทำงกำรพยำบำลที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียนและ
วิเครำะห์ สรุปบทควำม
4.2.7 มอบหมำยให้มีกำรสรุป
ควำมรู้และนำเสนอควำมรู้ใน
E-Learning

วิธีการประเมินผล
หน่วย
4.2.4 กำรสรุปสำระใน
เนื้อหำบทควำมและ
นำเสนอใน E-Learning

4.3.1 จัดให้มีกำรอภิปรำยกลุ่ม
กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ
ทำงกำรพยำบำลตำม
สถำนกำรณ์ที่กำหนด
4.3.2 มอบหมำยให้นักศึกษำ
ศึกษำกำรวำงแผนกำรพยำบำล
ตำมสถำนกำรณ์และนำเสนอ
4.3.3 มอบหมำยให้นักศึกษำ
ค้นคว้ำบทควำมทำงวิชำกำร
ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย

4.3.1 กำรสอบวัดควำมรู้
4.3.2 กำรแสดงควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน
4.3.3 จำกรำยงำนกำร
ค้นหำบทควำมและสรุป
รำยงำน
4.3.4 คะแนนจำก
กิจกรรมกลุ่มสรุปข้อมูล
และนำเสนอควำมรู้ทำง
E-Learning
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
กำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีควำม
เจ็บป่วยในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
สำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพทำงบวก
ระหว่ำงผู้เรียน ผู้สอน ผู้ใช้บริกำรและผู้
ร่วมทีมสุขภำพ
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีม และปฏิบัติ
ตัวได้ทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมี
ควำมสุข
4.4.3 แสดงออกซึ่งภำวะผู้นำ มีควำมคิด
ริเริ่มในกำรวิเครำะห์ปัญหำ และ
แสดงออกได้อย่ำงอิสระ
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์และแปล
ควำมหมำยข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพในกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยโดย
ใช้หลักตรรกะคณิตศำสตร์ และสถิติได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
4.5.2 สำมำรถแปลควำมหมำยข้อมูล
และถ่ำยทอดข้อมูลให้กับทีมพยำบำลหรือ
ญำติผู้ป่วยได้อย่ำงเข้ำใจ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟังและกำร
เขียน
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐำนที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรให้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.4.1 มอบหมำยงำนกลุ่มใน
กำรเลือกบทควำม สรุปและกำร
ร่วมวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรพยำบำลตำม
สถำนกำรณ์ที่กำหนด เพื่อให้
นักศึกษำมีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4.4.2 มอบหมำยกลุ่มร่วมสรุป
และนำเสนอทำง group social
network

4.4.1 ประเมินกำรทำงำน
กลุ่มร่วมสรุปบทควำม
กำรวำงแผนกำรแก้ไข
ปัญหำทำงกำรพยำบำล
ตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนด
4.4.2 กำรนำเสนอกำร
วำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรพยำบำลตำม
สถำนกำรณ์ที่กำหนดทำง
group social network
4.4.3 กำรทำงำนเป็นทีม
ประเมิน 360 องศำ

4.5.1 มอบหมำยงำนรำยกลุ่ ม
ในกำรสืบ ค้นบทควำมวิช ำกำร
และกำรสรุปรวบยอดควำมคิด
เป็ น รำยกลุ่ ม และแบ่ งกลุ่ ม ใน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ แปลควำม
ผลทำงห้องปฏิบัติกำร และกำร
คำนวณค่ำภำวะ shock index
4.5.2 กำรนำเสนอข้อมูลกำรคิด
วิ เครำะห์ แ ละแปลค่ ำ ทำง ELearning

4.5.1 ผลกำรประเมิน
รำยงำนกลุ่มในกำรค้นหำ
ข้อมูลและสรุปบทควำม
กำรวำงแผนกำรแก้ไข
ปัญหำทำงกำรพยำบำล
ตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนด
พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.5.2 ผลกำรประเมิน
รูปแบบกำรนำเสนอ
ผลงำนทำง E-Learning
4.5.3 ผลกำรประเมินกำร
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
และสรุปบทควำมวิชำกำร
ทำงกำรพยำบำล
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
กำรพยำบำลผู้ป่วยในภำวะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้อรัง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. กาหนดการสอน
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา
1
วันศุกร์ที่
18 ส.ค 60
13.00–13.30
1
วันศุกร์ที่
19 ส.ค. 60
13.30–16.00
(3 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง
แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ

หน่วยที่ 1 แนวคิดของการเจ็บป่วย ของ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสังคมไทย ทั้งในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
1.ลักษณะของกำรเจ็บป่วยทั้งในภำวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
2.โรคในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังที่
พบบ่อย: ปัญหำระดับ global, ปัญหำ
ระดับ region, และปัญหำระดับประเทศ
3.ผลกระทบของโรคในภำวะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้อรังต่อบุคคล ครอบครัวและ
สังคม
4.นโยบำยชำติต่อโรคในภำวะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้อรัง
5.แนวคิด ทฤษฎี และกำรประยุกต์ใช้ในกำร
พยำบำลผู้ป่วยในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง
6.บทบำทของพยำบำลในกำรดูแลญำติและ
ครอบครัวผู้ป่วย
7.กระบวนกำรเรียนรู้ของญำติและครอบครัว
7

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแนะนำ
ลักษณะวิชำ วิธีกำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดประเมินผล
ในรำยวิชำ
- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
- บรรยำยโดยใช้ PowerPoint
ในเรื่อง แนวคิดของกำรเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสังคมไทย
ทั้งในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษำได้ศึกษำ
วิเครำะห์เกี่ยวกับแนวคิดของกำร
เจ็บป่วยของผู้ป่วยผู้ใหญ่ใน
สังคมไทย ทั้งในภำวะเฉียบพลัน
วิกฤตและเรื้อรังจำกบทควำม
หรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- แบ่งกลุ่มอภิปรำยเกี่ยวกับโรค
ในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง และผลกระทบของโรคทั้ง
3 ระยะในระดับต่ำงๆ
- นำเสนอในชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

หมายเหตุ
อ. เรณู

อ. เรณู
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 25 สค.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หัวข้อเรื่อง

ผู้ป่วย
8.ปัจจัยเกื้อหนุนของญำติและครอบครัว
9.ควำมหมำยและหลักกำรป้องกันควำมเสี่ยง
และควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วยใน
ผู้ใหญ่
2
หน่วยที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ
25 ส.ค 60 เครียดและภาวะพรากความรู้สึก
13.00–15.00 1.แนวคิดเกี่ยวกับภำวะเครียดและแนวคิด
(2 ชั่วโมง) เกี่ยวกับภำวะพรำกควำมรู้สึก
2.กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะเครียด และ
ภำวะพรำกควำมรู้สึก

2
25 ส.ค 60
15.00–16.00
(1 ชั่วโมง)

3

หน่วยที่ 3 การบาบัดทางการพยาบาล
ผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
1. Pituitary gland disorders:
1.1 Anterior pituitary gland disorders:
Gigantism, acromegaly
1.2 Posterior pituitary gland disorders :
DI , SIADH
2. Thyroids gland disorders: Goiter,
hyperthyroidism, hypothyroidism
3. Parathyroid gland disorders:
hyperparathyroidism,
hypoparathyroidism
4. Adrenal gland disorders: adrenal
8

หมายเหตุ

- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
- บรรยำยโดยใช้ PowerPoint
เรื่อง กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะ
เครียดและภำวะพรำกควำมรู้สึก
- แบ่งกลุ่ม Case Analysis
- กรณีตัวอย่ำงและให้นักศึกษำ
วิเครำะห์แบบมีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

อ.สมจิต
อ.เรณู
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 1 ก.ย.
60

- มอบหมำยงำนล่ ว งหน้ ำ โดยให้
นักศึกษำแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 78 คน ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ เนื้ อ หำตำม
หั ว ข้ อ 3.1,3.12, 3.2, 3.3, 3.4
หั ว ข้ อ ละ 2 กลุ่ ม (ให้ ค รอบคลุ ม
สำเหตุ ปั จ จั ย เสี่ ย ง พยำธิ ส ภำพ
อำกำร กำรวินิ จ ฉั ย โรค กำรรัก ษำ
ภำวะแทรกซ้อน และกำรพยำบำล)
(150 นำที)
- ผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษำผู้ป่วยที่
มี ค วำมผิ ด ปกติ เกี่ ย วกั บ ต่ อ มไร้ท่ อ
และให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ค้ น หำ
ปั ญ หำผู้ ป่ ว ย และวำงแผนกำร
พยำบำล (20 นำที)

อ.ธณิดำ
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 1 กย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
หัวข้อเรื่อง
วันที่ / เวลา
1 ก.ย 60 cortex; Cushing syndrome, adrenal
13.00–16.00 insufficiency, Sheehan’ syndrome:
(3 ชั่วโมง) adrenal medulla; pheochromocytoma
5. ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีภำวะควำม
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
4
6. Diabetes mellitus and complication
8 ก.ย 60 of diabetes: hypoglycemia, DKA, HHS
13.00–14.00 7. ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีภำวะควำม
(1 ชั่วโมง) ผิดปกติของระดับน้ำตำลในเลือด
4
8 ก.ย 60
14.00–16.00
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 4 กระบวนการบาบัดทางการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บปวด
1.ชนิดและผลกระทบของควำมเจ็บปวด
- Acute pain
- Chronic pain
2.กลไกกำรเกิดควำมเจ็บปวด
3.กำรจัดกำรกับควำมเจ็บปวดด้วยวิธีต่ำงๆ
- nursing assessment of pain
- nursing role in pain management
- pain management strategies :
pharmacologic, nonpharmacologic
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

หมายเหตุ

- ผู้สอนสุ่มนักศึกษำในแต่ละกลุ่มให้
นำเสนอกำรวำงแผนกำรพยำบำล
โดยใช้ ก ระบวนกำรพยำบำล (30
นำที)
- ผู้ ส อนสรุ ป สำระ และประเด็ น
สำคัญ (30 นำที)
- ให้ ส รุ ป สำระส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ กำร
พยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำมผิดปกติของ
ต่อ มไร้ท่ อโดยเขี ยนเป็ น concept
mapping (10 นำที)

- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
- มอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำน
เอกสำรประกอบกำรสอน
ล่วงหน้ำ
-ครูกล่ำวนำ บอกให้ นักศึกษำ
ทรำบ แนวคิด วัตถุประสงค์ และ
วิธีกำรขั้นตอนกำรสอน
-นำเข้ำสู่บทเรียนโดยสอบถำม
นักศึกษำว่ำคนใดเคยมีควำมปวด
บ้ำง และสอบถำมว่ำเป็นอะไร มี
ควำมปวดแบบไหน ทำอย่ำงไรจึง
จะบรรเทำอำกำรปวด
- case base learning
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กำรยกตัวอย่ำง case กรณี
ตัวอย่ำงและแบ่งกลุ่มให้นักศึกษำ
ร่วมกันเสนอเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำฝึกกำรประเมิน
ควำมเจ็บปวด
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล

อ.เรณู
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 1 กย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา

5
15 ก.ย 60
13.00–14.00
(1 ชั่วโมง)
5
15 ก.ย 60
14.00–16.00
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน
หมายเหตุ
การสอน
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
สอบครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-4
อ.เรณู

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 5 กระบวนการบาบัดทางการ
- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความไม่สมดุลของ
- case base learning
ภาวะกรดด่างรวมทั้งสารน้าและเกลือแร่ - แบ่งนักศึกษำออกเป็น 8 – 10
1.fluid volume disturbances
กลุ่ม มอบหมำยงำนให้วิเครำะห์
- hypovolemia
กรณีศึกษำล่วงหน้ำ และนำเสนอ
- hypervolemia
ในชั้นเรียนกลุ่มละ 7 – 10 นำที
- nursing role in fluid volume
- ให้กลุ่มตั้งคำถำมให้เพื่อนในชั้น
disturbances
เรียนมีส่วนร่วมเวลำนำเสนอ
6
2. electrolyte imbalances
- อำจำรย์บรรยำยสรุปประเด็นที่
22 ก.ย 60 - hypo and hypernatremia
สำคัญโดยชี้แนะเพิ่มเติมประเด็น
13.00–16.00 - hypo and hyperkalemia
ที่ไม่ครบถ้วนของแต่ละกลุ่ม
(3 ชั่วโมง) - hypo and hypercalcemia
- มีแบบทดสอบควำมรู้หลังเรียน
- hypo and hypermagnesemia
10 คะแนน
- hypo and hyperphosphatemia
- hypo and hyperchloremia
- nursing role in electrolyte
imbalances
3. acid base imbalance
- acidosis
- alkalosis
- nursing role in acid base imbalance
4. ควำมปลอดภัยในกำรที่มีควำมไม่สมดุลของ
ภำวะกรดด่ำงรวมทั้งสำรน้ำและเกลือแร่
10

อ.ธีรชล
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 22 กย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา
6
22 ก.ย 60
16.00–17.00
(1 ชั่วโมง)
7
29 ก.ย 60
13.00–15.00
(2 ชั่วโมง)

7
29 ก.ย 60
15.00–16.00
(1 ชั่วโมง)
8
6 ต.ค. 60
13.00–15.00
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน
นักศึกษาพบอาจารย์ประจากลุ่ม ครั้งที่ 1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 6 การบาบัดทางการพยาบาล
- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
ผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของเลือดและ
- case base learning
น้าเหลือง
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษำมีส่วนร่วม
1. RBC disorders: Iron deficiency
ในกำรวำงแผนกำรพยำบำล
anemia, anemia in renal disease,
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
aplastic anemia, megaloblastic
กำรยกตัวอย่ำง Case กรณี
anemia, G-6-PD deficiency,
ตัวอย่ำงและให้นักศึกษำร่วมกัน
thalassemia
เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวำง
2. WBC disorders: Leukemia,
แผนกำรพยำบำล
Lymphatic disorders: lymphangitis, - วีดีทัศน์ประกอบกำรสอน
lymphoma, NIIL
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
3. Bleeding disorders: ITP,
วิเครำะห์บทควำม
hemophilia, DIC
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
4. ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีควำม
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
ผิดปกติของเลือดและน้ำเหลือง
หน่วยที่ 7 การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ - กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
ที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและ
- case base learning
กล้ามเนื้อ
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
1.Infection; osteoarthritis,
กำรยกตัวอย่ำง Case กรณี
osteomyelitis
ตัวอย่ำง
2.Non infection; osteoporosis, fracture -แบ่งกลุ่มนักศึกษำเพื่อให้
(joint replacement, amputation,
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
gouty arthritis, bone tumor, traction, เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวำง
ORIF)
แผนกำรพยำบำลสำหรับ case
3.ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีภำวะควำม
ดังกล่ำว
ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ - ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอกำรวำง
แผนกำรพยำบำล
11

หมายเหตุ
อำจำรย์ทุก
ท่ำนพบ
นักศึกษำ
อ.ญำดำรัตน์
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 29 ก.ย.
60

ผศ.ดร.
มนสภรณ์
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 29 กย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา

8
6 ต.ค. 60
15.00–16.00
(1 ชั่วโมง)
10
20 ต.ค. 60
13.00–16.00
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน
หมายเหตุ
การสอน
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
นักศึกษาพบอาจารย์ประจากลุ่ม ครั้งที่ 2
อำจำรย์ทุก
ท่ำนพบ
นักศึกษำ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 8 การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อ
การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของการรับรู้ประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหว
1. กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำม
ผิดปกติของตำและกำรมองเห็น
- Glaucoma
- Cataract
- Corneal disorders
- Retinal disorders
- Orbital and ocular trauma
- Infectious and inflammatory
conditions
- Management of the patient
undergoing orbital surgeries
- Eye injury, hyphema, DM
retinopathy
2. กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำม
ผิดปกติของหูและกำรได้ยิน
- Conditions of the external ear
- Conditions of the middle ear : otitis
media
- Conditions of the inner ear: vertigo,
12

- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
- แบ่งกลุ่มศึกษำ โดยใช้ case
base learning ให้วิเครำะห์
ปัญหำและวำงแผนกำรพยำบำล
- บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กำรยกตัวอย่ำง Case กรณี
ตัวอย่ำง ที่มีปัญหำเกี่ยวกับ กำร
มองเห็น กำรได้ยิน จมูก และคอ
- ให้นักศึกษำร่วมกันวิเครำะห์
ปัญหำพร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรวำงแผนกำรพยำบำลสำหรับ
case ดังกล่ำว
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

อ.เรณู
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 29 กย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หัวข้อเรื่อง

Meniere’s disease, Mastoid surgery
3. กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำม
ผิดปกติของจมูกและคอ
- nasal bleeding, nasal polyps, sinusitis,
tonsillitis, CA nasopharynx, CA larynx
12
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ shock - กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
3 พ.ย. 60 1. กำรประเมินผู้ป่วยที่มีภำวะ shock
- case base learning
13.00–16.00 2. กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรดูแล - บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
(3 ชั่วโมง) ผู้ป่วยที่มีภำวะ shock
กำรยกตัวอย่ำง case ผู้ป่วย
- Cardiogenic shock
ที่มีภำวะ Cardiogenic shock,
- Hypovolemic shock
Neurogenic shock,
- Distributive shock (Neurogenic shock, Hypovolemic shock, Septic
Septic shock)
shock
- Multiple Organ Dysfunction (MODS) - วีดีทัศน์ประกอบกำรสอน
-แบ่งกลุ่มนักศึกษำกลุ่มละ 7-8
คนให้เวลำประมำณ 10 นำที
เพื่อให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันระดมควำมคิดวิเครำะห์
เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำร
พยำบำลสำหรับ case ดังกล่ำว
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
12
สอบกลำงภำคครั้งที่ 2 หน่วยที่ 5-8
3 พ.ย. 60
16.00–17.00
(1 ชั่วโมง)
13
หน่วยที่ 10 การใช้กระบวนการพยาบาล - กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
10 พ.ย. 60 เพื่อการบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มี - case base learning
13.00–16.00 ความผิดปกติของทางเดินอาหาร และการ - บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
13

หมายเหตุ

อ. เรณู
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 10 พย.
60

อ.เรณู

อ.ดร.เพลินตำ
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ

มคอ. 3
สัปดาห์ /
หัวข้อเรื่อง
วันที่ / เวลา
(3 ชั่วโมง) ถ่ายอุจจาระ
- Oral and esophageal disorders :
stomatitis, achalasia, gastroesophageal
reflux disease, esophageal varice
bleeding
- Gastric and duodenal disorders:
gastritis, peptic ulcer, duodenal ulcer
- Intestinal and rectal disorders:
appendicitis, peritonitis, intestinal
obstruction, anal fistula hemorrhoid
- GI obstruction, hernia, ulcerative
colitis, CA- colon
- Management of the patients
undergoing gastrointestinal surgeries

14
17 พ.ย. 60
13.00–16.00
(3 ชั่วโมง)

15
24 พ.ย. 60

กิจกรรมการเรียน
การสอน
กำร ยกตัวอย่ำง Case กรณี
ตัวอย่ำง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำออกเป็น 3
กลุ่มให้เวลำประมำณ 20 นำที
เพื่อให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันระดมควำมคิดเกี่ยวกับ
กำรวำงแผนกำรพยำบำลสำหรับ
ผู้ป่วย Oral and esophageal
disorders, Gastric and
duodenal disorders,
Intestinal and rectal
disorders
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
หน่วยที่ 11 การบาบัดทางการพยาบาล - กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
ผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของตับ น้าดี และ - บรรยำยโดยใช้ power point
ตับอ่อน
ในเรื่องกำรบำบัดทำงกำร
- Hepatic disorders: Hepatitis A,B,C,D,E พยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำมผิดปกติ
cirrhosis, liver abscess, CA – liver
ของตับ น้ำดี และตับอ่อน
- Billiary disorders: cholecystitis,
- ยกตัวอย่ำง case กรณีศึกษำ
cholelithiesis
และให้นักศึกษำร่วมกัน
- Pancreas disorders: pancreatitis CA- เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวำง
Pancrease
แผนกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
หน่วยที่ 12 กระบวนการบาบัดทางการ
- กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีเนื้องอกและมะเร็ง
- case base learning
14

หมายเหตุ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 10 พย.
60

อ.ดร.เพลินตำ
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 17 พย.
60

-อ.ชญำนิศ
-ทดสอบศัพท์

มคอ. 3
สัปดาห์ /
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อเรื่อง
วันที่ / เวลา
การสอน
13.00–16.00 1. กำรประเมินภำวะสุขภำพผู้ป่วยที่มีเนื้องอก - บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
(3 ชั่วโมง) และมะเร็ง
กำรยกตัวอย่ำง case กรณีศึกษำ
2. กระบวนกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
- ให้นักศึกษำฝึกคิดวิเครำะห์กำร
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษำ
ประเมินระดับควำมรุนแรงของ
3. กระบวนกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
มะเร็งตำม case ที่ยกตัวอย่ำง
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำออกเป็น
4. กระบวนกำรบำบัดทำงกำรพยำบำล
10 กลุ่มให้เวลำประมำณ 10
ผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำร นำทีเพื่อให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
ผ่ำตัด
ร่วมกันระดมควำมคิดวิเครำะห์
5. ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยที่ได้รับกำรบำบัด เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำร
เมื่อมีภำวะเนื้องอกและมะเร็ง
พยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
รังสีรักษำและเคมีบำบัด
- ให้นักศึกษำนำเสนอในชั้นเรียน
และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรพยำบำลสำหรับผู้ป่วย
มะเร็งเต้ำนมที่ได้รับกำรรักษำ
โดยกำรผ่ำตัด
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
16
หน่วยที่ 13 กระบวนการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มี - กำรเตรียมตัวเข้ำสู่บทเรียน
1 ธ.ค. 60 ปัญหาโรคเฉพาะสตรี (นรีเวชวิทยา)
- บรรยำยโดยใช้ PowerPoint
13.00–16.00 1. กำรตรวจร่ำงกำยและกำรตรวจพิเศษใน ในเรื่อง กระบวนกำรพยำบำล
(3 ชั่วโมง) ผู้ป่วยทำงนรีเวช
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหำโรคเฉพำะสตรี
2. tumor/cyst: cervix, ovary, uterus
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำออกเป็น 7
3. infection: bacteria, fungus, parasits, กลุ่มให้เวลำประมำณ 20 นำที
17
sexual transmited disease
เพื่อให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
8 ธ.ค. 60 4. menstrual cycle disorders:
ร่วมกันระดมควำมคิด case
13.00–14.00 dysmenorrheal, post menstrual
analysis เกี่ยวกับกำรวำง
15

หมายเหตุ
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 17 พย.
60

อ.ดร.ดวง
เนตร
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 17 พย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อเรื่อง
หมายเหตุ
วันที่ / เวลา
การสอน
(1 ชั่วโมง) bleeding, amenorrheal endometriosis, แผนกำรพยำบำลสำหรับผู้ป่วยที่
DUB, menopause
มีควำมผิดปกติแต่กำเนิด,
Infection, เนื้องอกและมะเร็ง
อวัยวะสืบพันธุ์ภำยใน, Genital
prolapse
- แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอใน
ชั้นเรียน
- ให้นักศึกษำนำเสนอบทสรุปผล
วิเครำะห์บทควำม
- ผู้สอนสรุปประเด็นและสำระ
สำคัญควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
17
8 ธ.ค. 60
14.00–16.00
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ
โศกเศร้า สูญเสีย และการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย (Palliative care)
1.แนวคิดเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภำวะโศกเศร้ำ
สูญเสีย และกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
2.กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะโศกเศร้ำ
สูญเสีย และกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย

16

- มอบหมำยงำนล่วงหน้ำโดยให้
นักศึกษำแบ่งเป็น 6 กลุ่ม นำเสนอ
ในรูปแบบวิดีทัศน์ หรือกำรแสดง
บทบำทสมมุติ เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
- แนวคิด และอำกำรของผู้ป่วยที่มี
ภำวะโศกเศร้ำ สูญเสีย
- กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มภี ำวะ
โศกเศร้ำ สูญเสีย
- แนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ่วยระยะท้ำย
- กำรประเมินผู้ป่วยระยะท้ำยแบบ
องค์รวม
- กำรจัดกำรอำกำรต่ำงๆ ในผู้ป่วย
ระยะท้ำย
- ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องใน
กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย
- ผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษำกำร
พยำบำลผู้ป่วยระยะท้ำย และให้
นักศึกษำร่วมกันอภิปรำย
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
-

อ. ธณิดำ
-ทดสอบศัพท์
และทดสอบ
ท้ำยบท
**ส่งข้อสอบ
วันที่ 17 พย.
60

มคอ. 3
สัปดาห์ /
วันที่ / เวลา
17
8 ธ.ค. 60
16.00–17.00
(1 ชั่วโมง)
18
15 ธ.ค. 60
13.00–16.00
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หัวข้อเรื่อง

หมายเหตุ
อ. เรณู

ทบทวนบทเรียน
อ. เรณู
สอบปลายภาค หน่วยที่ 9 – 14 และ 10% หน่วยที่ 1-8
Defend ข้อสอบ 17 พย. 60 เวลำ 10.00-12.00 น.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

4.2.1 ,4.2.2, 4.2.3 ,
4.2.5,4.2.6,
4.3.2,4.3.3,4.3.4 ,
4.3.6 , 4.1.1 และ
4.5.1
4.2.4, 4.3.2 ,
4.3.3,4.3.5,4.4.2,4.4.3,
4.5.1 ,4.5.2,4.5.3 และ
4.5.5

- คะแนนสอบ
* คะแนนสอบกลำงภำคครั้งที่ 1
* คะแนนสอบกลำงภำคครั้งที่ 2
* คะแนนสอบย่อย (Quiz)
* คะแนนสอบปลำยภำค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนที่ได้รับมอบหมำย
** งำนกลุ่ม
1. ค้นหำบทควำมวิชำกำรทำงกำร
พยำบำล แปล สรุปและวิเครำะห์
2.นำเสนอทำง E-Learning
(บทควำมวิชำกำรตั้งแต่ปี 2011 –
2017)
3. รำยงำนบทควำมวิชำกำรทำงกำร
พยำบำล แปล สรุป วิเครำะห์และ
กำรนำเสนอ
- สังเกตกำรทำงำนเป็นทีม
- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน

2

3

4.1.1 , 4.1.3 , 4.1.5 ,
4.1.7,4.2.4,
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.5.2

17

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

7
9
1-16
17

75%
20 %
20 %
5%
30%
20%

1-10

5%

10

7.5%

12

7.5%

1-16

3%
2%

มคอ. 3
รายละเอียดงานที่มอบหมาย
1. งำนกลุ่ม
1.1 จัดแบ่งกลุ่มโดยเรียงตำมเลขที่และมอบหมำยให้ค้นหำบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำล
1.2 ดำเนินกำรแปลบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำลที่ค้นคว้ำมำตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย
(ช่วงปี 2011 – 2017)
1.3 นำข้อมูลมำสรุปและวิเครำะห์กำรนำไปประยุกต์ใช้ในบทบำทกำรพยำบำลและเผยแพร่ให้
ผู้อื่นในชั้นเรียนชมทำง E-Learning
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนน
ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 50

แนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีผลการเรียนอ่อน
1. จัดให้นักศึกษำรับผิดชอบค้นหำบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำล
2. มีกำรจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกำรใช้
กรณีศึกษำ และให้นักศึกษำคิดวิเครำะห์และนำเสนอ
3. มีกำรจัดแบ่งสอบย่อย 2 ครั้งก่อนสอบปลำยภำค
4. มีกำรทบทวนควำมรู้ก่อนสอบปลำยภำค

18

มคอ. 3
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา.การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับการวัด

เข้ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

แนวคิดของกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วยผู้ใหญ่ใน
สังคมไทย ทั้งในภำวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะเครียด และ
ภำวะพรำกควำมรู้สึก
กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ที่มีควำม
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
กระบวนกำรบำบัดทำงกำร พยำบำลผู้ใหญ่ที่
มีควำมเจ็บปวด
กระบวนกำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มี
ควำมไม่สมดุลของภำวะกรดด่ำงรวมทั้งสำร
น้ำและเกลือแร่
กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำม
ผิดปกติของเลือดและน้ำเหลือง

3

3

4

5

3

15

2

1

2

4

3

10

6

1

5

12

6

25

2

1

4

3

10

5

4

6

11

4

25

2

2

3

3

2

10

กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ที่มีควำม
ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ

3

3

4

6

2

15

กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลเพื่อกำรบำบัด
ทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำมผิดปกติของ
กำรรับรู้ประสำทสัมผัสและกำรเคลื่อนไหว
แนวคิดเกี่ยวกับภำวะ shock

3

4

4

7

-

15

3

4

4

6

1

15

กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลเพื่อกำรบำบัด
ทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีควำมผิดปกติของ
ทำงเดินอำหำร และกำรถ่ำยอุจจำระ

3

4

4

5

2

15

19

2

มคอ. 3
ระดับการวัด

เข้ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ที่มีควำม
ผิดปกติของตับ น้ำดี และตับอ่อน

3

4

4

6

1

15

กระบวนกำรบำบัดทำงกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มี
เนื้องอกและมะเร็ง

3

4

4

6

1

15

กระบวนกำรพยำบำลผู้ใหญ่ที่มีปัญหำโรค
เฉพำะสตรี (นรีเวชวิทยำ)

4

3

5

10

2

20

กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะโศกเศร้ำสูญเสีย
และกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (Palliative
care)

2

3

3

4

-

10

41

54

89

30

214

19

25

42

14

100

รวมจานวนข้อ
ร้อยละ

20

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตาราหลัก
คณำจำรย์ส ถำบั น พระบรมรำชชนก. (2551). การพยาบาลผู้ ใหญ่ และผู้ สู งอายุเล่ ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 11.
โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำรสถำบันพระบรมรำชชนก. นนทบุรี: ยุทธรินทร์กำรพิมพ์.
ผ่องศรี ศรีมรกต. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเล่ม 1-4. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป
เพรส.
Boyer,J.M. (2010). Bruner and Suddarth’s Textbook of Medical-surgical Nursing. 5th
edition. China: Lippicott Williams & Wilkins.
Boyer,J.M. (2013). Focus on Adult health Medical-surgical Nursing. China: Lippicott
Williams & Wilkins.
Linton A.D., (2016). Introduction to Medical-Surgical Nursing.
White, L., Duncan, G., & Baumale, W. (2013). Medical-surgical Nursing: An Integrated
Approach. 3rd edition. New York: Delmar Cengage Learning.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Holleran, R.S. (2005). Mosby's Emergency&Transport Nursing Examination Review.
Philadelphia: Mosby, Inc.
Timby, B.K., & Smith, N.S. (2005). Essentials of Nursing Care of Adults and Children.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
http://sesamio.com/cancerDoYouKnow.html
http://www.nci.go.th/sites.google.com/site/neurosun/update งานวิจัย
http://oklib.swu.ac.th/medicineandhygine.html
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จตุพล ศรีสมบูรณ์. (2547). มะเร็งปากมดลูก: การวินิจฉัยและการรักษา. กรุงเทพมหำนคร: พี.บี. ฟอเรน
บุ๊คส์เซนเตอร์.
ปรัศนี อัมพุธ และเรณู ขวัญยืน. (2557). ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1. คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต.
มนสภรณ์ วิทูรเมธำ. (2554). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ. กรุงเทพฯ: โครงกำร
สวนดุสิตกรำฟฟิคไซด์ 1.
ยุพดี รัตตะรังสี. (2545). การพยาบาลผู้สูงอายุทางจักษุวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คอมฟอร์ม จำกัด.
สมจิ ต หนุ เจริ ญ กุ ล , บรรณำธิ ก ำร. (2552). การพยาบาลทางอายุ ร ศาสตร์ เล่ ม 1. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 14.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล โดยนักศึกษำในระบบ
ออนไลน์ และกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะ
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรณ์ กำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
2.3 กำรทวนสอบกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียน
กำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน ฯลฯ
4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยงำนโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
4.3 มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/
เกรด) กับข้อสอบ รำยงำน
4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรของคณะพยำบำลศำสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียน
กำรสอนจำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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ภาคผนวก
คาชี้แจงชิ้นงาน
แบบประเมินรายวิชา

24

มคอ. 3
กรอบรายงานการแปล และวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
-------------------------วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
1. สรุปเนื้อหำจำกวำรสำรทำงวิชำชีพกำรพยำบำลผู้ใหญ่
2. วิเครำะห์สำระประกอบข้อมูลสนับสนุน
3. พัฒนำทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรอ่ำน รวมทั้งกำรทำรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ
4. พัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้นำและผู้ตำมในงำนที่มอบหมำย
5. เลือกข้อมูลและจัดกำรข้อมูลจำกสำรสนเทศได้
6. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้วยกำรเขียนรำยงำน
แนวทางการจัดทารายงาน
1. รำยงำนนี้เป็นรำยงำนกลุ่มๆละ 5 - 6 คน/เรื่อง
2. ให้นักศึกษำเลือกบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ หรือบทควำมทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวกับ
ภำวะกำรเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ ในหัวเรื่องกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 จำนวน 1 เรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหน่วยที่
ได้รับมอบหมำย โดยไม่ซ้ำกับผู้อื่นจำกวำรสำรทำงกำรพยำบำล ทำงกำรแพทย์ หรือวำรสำรอิเล็คทรอนิค
จำกฐำนข้อมูล CINAHL และ Mosby’s หรือ อื่นๆ ฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย ในช่วงระยะเวลำ 7 ปี (คศ.
2011 – 2017) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจำกลุ่ม หลังจำกนั้นนักศึกษำลงชื่อเลือกบทควำมที่
สนใจได้ที่ อาจารย์เรณู ขวัญยืน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้นักศึกษำควรปรึกษำ
อำจำรย์ประจำกลุ่มให้พิจำรณำสำระกำรได้รับประโยชน์จำกเนื้อหำบทควำมก่อนลงชื่อเรื่อง
3. แปลและเรียบเรียงเป็นภำษำไทย ด้วยภำษำที่สละสลวย
4. พบอำจำรย์ประจำกลุ่มจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 กันยำยน 2560 เวลำ 16.00 - 17.00 น.
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 เวลำ 15.00 - 16.00 น.
5. วิเครำะห์เนื้อหำสำระของบทควำมที่ศึกษำว่ำสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำร
พยำบำลผู้ใหญ่ได้อย่ำงไร ข้อดี ข้อด้อยของสำระบทควำมประกอบข้อมูลเหตุผลสนับสนุน
6. จัดทำรำยงำนไม่เกิน 5 หน้ำ
7. ส่ ง รำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ ปริ้ น ส์ ไ ฟล์ น ำเสนอใน E-Learning พร้ อ มต้ น ฉบั บ บทควำม
ภำษำอังกฤษ
กาหนดส่งงาน
นาเสนอทาง E-Learning วันที่ 20 ตุลาคม 2560
รายงานวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่อาจารย์ประจากลุ่ม
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มคอ. 3
เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินรายกลุ่ม
1. สรุปสำระสำคัญครบถ้วน
2. วิเครำะห์เนื้อหำสำระของบทควำมที่ศึกษำว่ำสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ได้อย่ำงไร ข้อดี ข้อด้อยของสำระ
บทควำมประกอบข้อมูลเหตุผลสนับสนุน
3. มีควำมก้ำวหน้ำของงำน
4. แลกเปลี่ยนสำระที่สำคัญให้เพื่อนในกลุ่มรับรู้
5. รำยงำนเรียบเรียงเป็นภำษำไทยที่สละสลวย
6. รูปแบบรำยงำนสวยงำม เรียบร้อย สะอำด
7. นำเสนองำนทำง E-Learning
ประเมินรายบุคคล
กำรทำงำนเป็นทีม

30
20

15
15
15
5
50

คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20 คะแนน
170 คะแนน

รวม
กำรทำงำนเป็นทีมประเมินโดยให้นักศึกษำประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ดังนี้
1. กำรมีส่วนร่วมวำงแผนดำเนินงำนในกลุ่ม
2. มีควำมรับผิดชอบต่องำนตนเอง และงำนของกลุ่ม
3. แสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
4. ควำมกระตือรือร้นและตรงต่อเวลำ
5. มีจิตอำสำ และเสียสละ

4
4
4
4
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ชิ้นงานในรายวิชา
ชิ้นงานที่ 1 ค้นหำบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำลภำษำอังกฤษปี 2011 – 2017 ควำมยำวไม่เกิน 5 –
10 หน้ำ
1.1 ให้ นั ก ศึ ก ษำค้ น หำบทควำมวิช ำกำรภำษำอั งกฤษจัด ท ำแปล สรุป เนื้ อ หำและวิ เครำะห์
บทควำมกำรนำไปประยุกต์ใช้ในบทบำทกำรพยำบำลตำมที่ได้รับมอบหมำยส่งอำจำรย์ผู้สอนแต่ละหน่วย
1.2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปเนื้อหำของบทควำม
1.3 จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์และสรุปบทควำม/งำนวิจัย
1.4 ให้นักศึกษำนำเสนอบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำลตำมหั วข้อที่ได้รับมอบหมำย สรุป
บทควำม/งำนวิจัย และผลกำรวิเครำะห์กำรนำไปประยุกต์ใช้ในบทบำทกำรพยำบำล
1.5 สรุปทำเล่มรำยงำนส่งอำจำรย์ประจำกลุ่ม
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มคอ. 3
รูปแบบการจัดทารายงานผลการศึกษาบทความวิชาการทางการพยาบาล
กำรจัดทำรำยงำนประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปกรำยงำน ตำมตัวอย่ำงที่กำหนด
คำนำ
สำรบัญ
สรุปเนื้อหำและวิเครำะห์ข้อดี ข้อด้อย กำรนำไปประยุกต์ใช้ในบทบำทกำรพยำบำล
เอกสำรอ้ำงอิง ตำมรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

................................................................................................................................................................
ตัวอย่ำงปกรำยงำน

รำยงำนกำรศึกษำบทควำมวิชำกำรทำงกำรพยำบำล
เรื่อง................................................................................................
โดย
ชื่อนักศึกษำ...........................................................รหัสประจำตัวนักศึกษำ......................................
เสนอ
........................................................................
(อำจำรย์ที่ปรึกษำ)

รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
ชุดวิชำ 6042101 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1
สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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มคอ. 3
แบบประเมินผลการนาเสนองานทาง E-Learning
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์……………………………………………………………เรื่อง…………………………………………………
รำยชื่อนักศึกษำประจำกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

รายการประเมิน

1

ส ำม ำรถ อ อ ก แ บ บ ก ำรน ำเส น อ โด ย ก รอ ง
สำระส ำคัญ จำกรำยงำนมำน ำเสนอได้ครอบคลุ ม
ประเด็น ส ำคัญ และเหมำะสม (30%) = คะแนนที่
ได้x 3
ผู้นำเสนอมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสิ่งที่นำเสนอ
และสำมำรถท ำให้ ผู้ อ่ ำ น/ฟั ง เกิ ด ควำมกระจ่ ำ ง
(30%) = คะแนนที่ได้ x 3
สำมำรถใช้สื่อในกำรนำเสนอได้ เหมำะสม ชัดเจน
น่ำสนใจ (20%) = คะแนนที่ได้ x 2
ใช้ภ ำษำสุ ภ ำพ นุ่ มนวล ถูกต้อง ชั ดเจน (10%) =
คะแนนที่ได้ x 1
นำเสนอได้ตำมเวลำที่กำหนด (10%) = คะแนนที่
ได้ x 1
รวม คะแนนเต็ม 50 คะแนน (7.5%)

2

3
4
5

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที่................................................................
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มคอ. 3
แบบประเมินรายงานบทความทางการพยาบาล
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ
รหัส
เลขที่
กลุ่มที่
อาจารย์ประจากลุ่ม.....................................................................................................................................................
ระดับคะแนน
ลาดับ
รายการประเมิน
หมายเหตุ
5
4
3
2
1
1 สรุปสำระสำคัญครบถ้วน (x น้ำหนัก 3)
2 วิเครำะห์เนื้อหำสำระของบทควำมที่ศึกษำว่ำสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ได้อย่ำงไร
ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยของสำระบทควำมประกอบข้ อ มู ล เหตุ ผ ล
สนับสนุน (x น้ำหนัก 2)
3 มีควำมก้ำวหน้ำของงำน (x น้ำหนัก 3)
4 แลกเปลี่ยนสำระที่สำคัญให้เพื่อนในกลุ่มรับรู้ (x น้ำหนัก 3)
รวมความถี่
คะแนนเต็ม X ความถี่
รวมคะแนนที่ได้ 55 คะแนน (5%)
5 เนื้อหำสำระสำคัญครบถ้วน (x น้ำหนัก 3)
6 วิเครำะห์เนื้อหำสำระของบทควำมที่ศึกษำว่ำสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ได้อย่ำงไร
ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยของสำระบทควำมประกอบข้ อ มู ล เหตุ ผ ล
สนับสนุน (x น้ำหนัก 2)
7 รำยงำนเรียบเรียงเป็นภำษำไทยได้สละสลวย (x น้ำหนัก 3)
รูปแบบรำยงำนสวยงำม สะอำด เรียบร้อย ตรงต่อเวลำ (x
น้ำหนัก 1)
รวมความถี่
คะแนนเต็ม X ความถี่
รวมคะแนนที่ได้ 45 คะแนน (7.5%)

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที่....................................................................
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มคอ. 3
การแปลค่าคะแนน
5 = บทควำมมีควำมเหมำะสมในเรื่องเนื้อหำ และระยะเวลำตีพิมพ์ วิเครำะห์ได้ถูกต้อง ครอบคลุม สรุป
ได้กระชับ ตรงประเด็น ส่งงำนทุกขั้นตอนตรงตำมเวลำ สมำชิกทุกคนสำมำรถอธิบำยบทควำมได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (ถ้ำเป็นบทควำมภำษำอังกฤษแปลได้ตรงกับต้นฉบับเกือบ 80%)
4 = บทควำมมีควำมเหมำะสมในเรื่องเนื้อหำ หรือระยะเวลำตีพิมพ์ วิเครำะห์ได้ถูกต้อง สรุปเนื้อหำได้
ถูกต้องแต่ไม่ค่อยกระชับ ส่งงำนตรงเวลำในบำงขั้นตอน สมำชิกกลุ่มส่วนใหญ่อธิบำยบทควำมได้
ถูกต้อง (ถ้ำเป็นบทควำมภำษำอังกฤษแปลได้ตรงกับต้นฉบับเกือบ 70%)
3 = บทควำมมีควำมเหมำะสมในเรื่องเนื้อหำ หรือระยะเวลำตีพิมพ์ วิเครำะห์ได้ถูกต้องบำงส่วน สรุป
เนื้อหำได้ค่อนข้ำงถูกต้องแต่ไม่กระชับ ส่งงำนตรงเวลำเพียง 1 – 2 ครั้ง สมำชิกกลุ่มอธิบำยบทควำม
ได้ถูกต้องเพียง 2 คน (ถ้ำเป็นบทควำมภำษำอังกฤษแปลได้ตรงกับต้นฉบับเกือบ 60%)
2 = บทควำมไม่เหมำะสมในเรื่องเนื้อหำ หรือระยะเวลำตีพิมพ์ วิเครำะห์และสรุปเนื้อหำไม่ค่อยถูกต้อง
ไม่กระชับ ส่งงำนไม่ตรงเวลำแต่มีกำรติดตำมงำนของตนเองสม่ำเสมอ สมำชิกกลุ่มอธิบำยบทควำมได้
ถูกต้องเพียง 1 คน (ถ้ำเป็นบทควำมภำษำอังกฤษแปลได้ตรงกับต้นฉบับเกือบ 50%)
1 = บทควำมไม่เหมำะสมทั้งเรื่อง เนื้อหำและระยะเวลำตีพิมพ์ ไม่มีกำรวิเครำะห์ สรุปเนื้อหำไม่ถูกต้อง
ไม่กระชับ ส่งงำนไม่ตรงเวลำ สมำชิกกลุ่มไม่มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
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มคอ. 3
แบบประเมินผลการทางานเป็นทีม และแบ่งงานภายในกลุ่มของนักศึกษา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.............................................................................................................................................................
รำยวิชำ กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 หน่วยที่............................................................กลุ่มที่...................
รำยชื่อนักศึกษำ
1……………………………………………………2…………..…………………………………3………………………………………
4……………………………………………………5…………..…………………………………6………………………………………
7……………………………………………………8…………..…………………………………9………………………………………
อำจำรย์ประจำหน่วย..............................................................................................................................
ระดับคะแนน 4 = ดีมำก, 3 = ดี,
2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง
นักศึกษาในกลุ่มคนที่
ลาดับ
ประเด็นการประเมินการทางาน และการแบ่งงาน
ที่
1 2 3 4 5 6
1 ให้ร่วมมือกันในกำรทำวำงแผนรำยงำนกลุ่ม (4)
2 ควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเองและงำนกลุ่ม(4)
3 แสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม (4)
4 ควำมกระตือรือร้นและตรงต่อเวลำ (4)
5 ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนภำยกลุ่มมีจิต
อำสำ และเสียสละ (4)
รวมควำมถี่
รวมคะแนน (20 คะแนน)
คิดคะแนนเป็น 3 %

7

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

นักศึกษำผู้ประเมิน...................................................
วันที่.........................................................................
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