รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

พยาธิสรีรวิทยา
(Pathophysiology)
รหัสวิชา 6012607

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
6012607 พยำธิสรีรวิทยำ (Pathophysiology)
1.2 จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยำบำลศำสตรบัณฑิต กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ ผู้สอน อำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนีย์ พำณิชย์กุล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ โทผล
อำจำรย์ภำยนอก

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฏ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กอบกุล บุญปรำศภัย
อำจำรย์ นวพร สุปิงคลัด

1.5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
1.6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ1และ 2, จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ
1.7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิม พระเกียรติ 50-พรรษำมหำวชิรำลงกรณ
ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700

มคอ. 3
1.9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 กรกฎำคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นั กศึกษำอธิบ ำย หลั กกำรทั่ว ไป องค์ประกอบ และบทบำทหน้ำที่ ของระบบต่ำง ๆ ใน
ร่ำงกำยที่ปกติ กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยเมื่อเกิดพยำธิสภำพ สำเหตุและกลไกควำมผิดปกติที่ ขึ้นกำรเกิด
ในร่ ำงกำย อำกำรและอำกำรแสดง กำรตรวจวินิจ ฉัย กำรรักษำและป้ อ งกัน โดยสำมำรถน ำควำมรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติพยำบำล เพื่อดูแลผู้ป่วยและให้ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้อง
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลำง โดยจัดเรียงเนื้อหำที่มีควำมยำกง่ำย ซับซ้อน
2.2.2 เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำเรียนด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับกำรเรียนใน
ชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษำค้นคว้ำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยเป็นรูปธรรม กำรใช้กระบวนกำร
กลุ่ม โดยใช้ประโยชน์จำกกำรทำผังควำมคิด และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่ม กำรท่องคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับพยำธิสรีรวิทยำ ซึ่งสำมำรถนำไปบูรณำกำรเชื่อมโยงกับกำรพยำบำลได้
2.2.3 กำรนำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรสะท้อนย้อนคิดของนักศึกษำ กำรทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ มำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล
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มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักกำรทั่วไปทำงพยำธิวิทยำ กำรเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในร่ำงกำยเมื่อเกิดพยำธิสภำพ กลไก ปฏิกิริยำ
ตอบโต้ ตลอดจนกำรปรับตัวของร่ำงกำยในภำวะที่มีพยำธิสภำพในระบบต่ำง ๆ กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
เพื่อช่วยในกำรวินิจฉัย
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
45 ชั่วโมง
(3 หน่วยกิต)

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 1 ชั่วโมง โดยวิธี
3.3.1 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ วัน
พฤหัส เวลำ 08.00-09.00 น. (เฉพำะรำยที่ต้องกำร)
3.3.2 นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำหรือมำพบตำมเวลำ
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ของควำมเป็นมนุษย์ -ปฐมนิเทศรำยวิชำและ ระเบียบ
และตระหนักในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผลกำรเรียน -น ำกรณี ศึ ก ษำมำวิ เ ครำะห์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พยำธิ ส รี ร วิ ท ยำที่
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดอำกำร
และอำกำรแสดงอย่ำงไร เพื่อให้
นักศึกษำสำมำรถนำไปบูรณำกำร
ในกำรฝึกภำคปฏิบัติพยำบำลตำม
สิทธิผู้ป่วยที่ถูกต้อง
- บรรยำยสอดแทรกกำร
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ก ำ ร เ รี ย น ที
เหมำะสมและไม่เหมำะสม
-มอบหมำยกำรทำรำยงำนกลุ่มใน
แต่ ล ะหน่ ว ย มี ตั ว แทนน ำเสนอ
อธิบำยเพื่อนให้เข้ำใจในบทนั้น

วิธีการประเมินผล
-พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน
และกำรส่ ง งำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยตำมขอบเขต
ที่ให้และตรงเวลำ
-ประเมิ น กำรอ้ ำ งอิ ง ใน
รำยงำนที่มีควำมถูกต้อง
-กำรอภิ ป รำย แสดง
ควำมคิ ด เห็ น หน้ ำ ชั้ น
เรียนเกี่ยวข้องกับงำนที่
ได้รับมอบหมำยในด้ำน
บ ท บ ำ ท ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ จ ะ
ช่วยเหลือกัน
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้
4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้และเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์
ที่เป็นพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์สุ ขภำพ ที่เกี่ยวกับ
โรค ภำวะเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลในสังคม
4.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภำพ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในร่ำงกำย

4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
4.3.2 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้
องค์ ค วำมรู้ พ ยำธิ วิ ท ยำ และศำสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพ ในกำร
วินิจฉัยทำงกำรพยำบำลดูแลผู้ป่วย
4.3.4 สำมำรถพัฒนำและแก้ไขปัญ หำได้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และบริบทของสุขภำพที่เปลี่ยนไป
4.3.6 สำมำรถแก้ ไ ขปั ญ หำอย่ ำ งเป็ น ระบบและ
สร้ำงสรรค์สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และบริบทของ
สุขภำพที่เปลี่ยนไป

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

-บรรยำยโดยใช้ Power Point
- แสดงรูปที่เกิดพยำธิสภำพ ด้วย
สำเหตุ ต่ ำ ง ๆ รวมทั้ ง กลไกกำร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท ำ ง ชี ว เ ค มี สรี ร วิ ท ยำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
อำกำรของผู้ป่วย
-มอบหมำยให้ นักศึกษำเป็ นกลุ่ ม
สรุปใจควำมสำคัญและวิเครำะห์
นำเสนอให้เพื่อนรู้และเข้ำใจ
-อำจำรย์ แ ละนั ก ศึ ก ษำร่ ว มสรุ ป
ประเด็นสำคัญและตอบข้อซักถำม

- กำรประเมิ น ควำมรู้
ทำงวิ ช ำกำร (กำรสอบ
ย่ อ ยสอบกลำ ง ภ ำ ค ,
สอบปลำยภำค
- กำรประเมินผลงำนที่
ได้มอบหมำย
-กำรมี ส่ ว นร่ ว มแสดง
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักศึกษำ
-กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย

-วิ เ ครำะห์ โ จทย์ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ
โรคและควำมผิดปกติ รวมทั้งนำ
ควำมรู้ทำงสรีรวิทยำไปประยุกต์
ในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย

-กำรมี ส่ ว นร่ ว มแสดง
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักศึกษำ
-กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย

-กำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวน
กำรคิด (Thinking Based
Learning)
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ -ศึกษำเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำร
รับผิดชอบ
กลุม่
4.4.2 ให้ คุ ณ ค่ ำ กั บ กำรท ำงำนเป็ น ที ม กำรแลก- -มอบหมำยรำยงำนกลุ่ม
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ใน
บทบำทผู้ น ำและผู้ ตำมในงำนที่มอบหมำยอย่ำงมี
ควำมสุข
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เรียนรู้
และพั ฒ นำตนเอง วิ ช ำชี พ และสั ง คมได้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่องตนเอง วิชำชีพ และสังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผล
- ผลรำยงำนกลุ่ม
- ประเมินพฤติกรรมกำร
ทำงำนเป็นทีม
-ประเมินจำกกำรมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นและกำรยอมรับ
จำกเพื่อนร่วมงำน

4.5 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข เช่น ในกำรคำนวณเรื่องสำรน้ำและเกลือ
แร่
4.5.2 สำมำรถแปลข้อมูลให้เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพ
รวมทั้งสำมำรถอ่ำนวิเครำะห์ และถ่ำยทอดข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำงเข้ำใจ
4. 5. 3 สำมำรถสื่ อ สำรภ ำษำไทยได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ ทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน และ
กำรน ำเสนอศัพท์ภ ำษำอังกฤษและควำมหมำยที่
สำคัญทำงพยำธิวิทยำได้
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่
จำเป็น ในกำรบันทึก จัดทำรำยงำน
4.5.5 รู้ จั ก เลื อ กและใช้ รู ป แบบกำรน ำเสนอ
สำรสนเทศ สื บ ค้ น จำก Internet และสื่ อ สำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

-จำกผลกำรสอบย่อย,
กำรประเมินชิ้นงำนและ
กำรนำเสนอ
-กำรมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็น
-ผลรำยงำนกลุ่ม

- ให้ นั ก ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติจำก
กำรอำกำรและอำกำรแสดง ตรวจ
ร่ำงกำย ผลทำงห้อง ปฏิบัติกำร
- มอบหมำยงำนนัก ศึก ษำแต่ ล ะ
ก ลุ่ ม จั ด แ ส ด ง ค ำ ศั พ ท์ ภ ำ ษ ำ
อังกฤษทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้ อ หำที่ เ รี ย นพร้ อ มค ำแ ป ล
ร่วมกับกำรสอบย่อยผ่ำน
elearning ร ว ม ถึ ง ท ำ mind
mapping ใ น ร ำ ย ง ำ น ก ลุ่ ม
สำมำรถค้นหำข้อ มูล จำกเนื้ อ หำ
รำยวิ ช ำและผ่ ำ นทำงฐำนข้ อ มู ล
ได้ แ ก่ CINAHL, ScienceDirect
หรื อ ฐำนข้ อ มู ล อื่ น ๆข้ อ งคณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย
สวนดุสิต
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1
17 ส.ค. 60
9.00-9.30 น.

แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
กำรวัดและกำรประเมินผล
หน่วยที่ 1 พยำธิสรีรวิทยำและกำรพยำบำล
(Pathophysiology and Nursing)

1
17 ส.ค. 60
9.30-12.00 น.

หน่วยที่ 2 Genetic and
Developmental disorders
2.1 Autosomal chromosome disorders
2.2 Sex chromosome disorders

2
24 ส.ค. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 3 การบาดเจ็บของเซลล์ การ
ปรับตัว และการอักเสบ
3.1 กระบวนกำรกำรอักเสบ
3.2 อำกำรและอำกำรแสดง
หน่วยที่ 4 การติดเชื้อ
4.1 สำเหตุ
4.2 กำรตอบสนองต่อกำรติดเชื้อ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
30 นำที - บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบแนะนำ ลักษณะ
วิชำ วิธีกำรเรียน กำรสอนและกำร
ประเมินผล
-อธิบำยบทนำและควำมสำคัญของควำมรู้
ด้ำนพยำธิสรีรวิทยำและกำรประยุกต์ใช้สู่
กำรพยำบำล
2.30 -ใช้โจทย์ปัญหำที่แสดงให้เห็นถึงควำม
ต่อเนื่องของวิชำชีวเคมี สรีรวิทยำและ
พยำธิสรีรวิทยำ
- ทบทวนควำมรู้เรื่องชีวเคมีของ gene
transcription , translation, protein
synthesis และชีววิทยำของเซลล์โดยให้
ตอบคำถำมแล้วตรวจในห้อง
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที1่ วันที่ 5 ก.ย. 60
3
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์
- แสดงภำพของอวัยวะที่ผิดปกติและ
อำกำรแสดงของผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ

ผู้สอน
อ.ธีระชล สำตสิน/
อำจำรย์
ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ

รศ. ดร. ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

ผศ. ดร. สุชำดำ
โทผล
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย. 60

ผู้สอน

3
31 ส.ค. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 5 ความผิดปกติในการเจริญเติบโต
ของเซลล์
หน่วยที่ 6 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
6.1 Autoimmunity
6.2 Hypersensitivity
6.3 Deficient immune response

3

- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์
- แสดงภำพทำงจุลกำยวิภำค
- แสดงภำพของอวัยวะที่ผิดปกติและ
อำกำรแสดงของผู้ป่วย
- เชื่อมโยงควำมต่อเนื่องในควำมผิดปกติ
และให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรตอบ
คำถำม
- แสดงภำพกำรเปลี่ยนแปลงของกลไก
กำรทำงำนระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้ง
อำกำรของผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที 5 ก.ย. 60

รศ. ดร. ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

4
7 ก.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 7 ความผิดปกติของระบบเลือด
7.1 Anemia
7.2 Polycythemia
7.3 Vascular and Platelet
7.4 Coagulation disorder

3

- ยกตัวอย่ำงสถนกำรณ์ในกรณีศึกษำเพื่อ
เชื่อมโยงควำมผิดปกติของระบบเลือด
- แสดงรูปทำง Hematology ที่ผิดปกติ
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงสรีรวิทยำ และ
อำกำรของผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ

รศ. ดร. ทัศนีย์
พำณิชย์กุล
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย. 60

5
14 ก.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 8 Stress, Adaptation, and
Coping
หน่วยที่ 9 ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
และ เมตาบอลิสม
9.1 Growth hormone disease
9.2 Antidiuretic hormone disease
9.3 Thyroid hormone disease
9.4 Adrenocortical hormone disease
9.5 Diabetes Mellitus

3

6
28 ก.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 10
ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
10.1 Alteration in arterial flow and
Alteration in venous flow
10.2 Hypertension

3

- แสดงรูปผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของ
ฮอร์โมน ในแต่ละ ๆ รวมทั้งกลไกกำร
เปลี่ยน แปลงทำงชีวเคมี สรีรวิทยำที่
เกี่ยวข้องและอำกำรของผู้ป่วย
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับโรคของ
ต่อมไร้ท่อ รวมทั้งนำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ
ไปประยุกต์ในกำรรักษำพยำบำลผูป้ ่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน วิเครำะห์และ
อภิปรำยกำรพยำบำลที่สำคัญ
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย. 60
- ทบทวนควำมรู้สรีรวิทยำระบบไหลเวียน
เลือดโดยให้ตอบคำถำมและเฉลยในห้อง
- แสดงรูปของหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิด
พยำธิสภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้ง
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงชีวเคมีสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำกำรของ
ผู้ป่วย
- แสดงโจทย์สถำนกำรณ์แล้วให้แสดง
ควำมคิดเห็นในระหว่ำงบทเรียน

7
5 ต.ค. 60
สอบย่อยครั้งที่ 1 (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-9) 2 ชั่วโมง
10.00-12.00 น.
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
8
ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
3
-เชื่อมโยงในควำมผิดปกติของระบบ
12 ต.ค. 60
(ต่อ)
ประสำทจำกกำรบรรยำยในชั่วโมงที่ผ่ำน
9.00-12.00 น. 10.3 Congestive heart failure
มำกับตัวอย่ำกรณีศึกษำและให้ผู้เรียน
10.4 Shock
แสดงควำมคิดเห็นเชื่อมโยงกัน

ผู้สอน

ผศ. ธัญญลักษณ์
วจนะวิศิษฐ

ผศ. กอบกุล
บุญปรำศภัย

ผศ. กอบกุล
บุญปราศภัย

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9
19 ต.ค. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 11 ความผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ
11.1 Scoliosis
11.2 Osteoporosis
11.3 Osteomyelitis
11.4 Bone Tumor
11.5 Soft tissue injury
11.6 Contractile soft tissue injury
11.7 Muscular Dystrophy
11.8 Myasthenia Gravis

3

10
21 ต.ค. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 12 ความผิดปกติของตา หู คอ
จมูก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แสดงรูปของหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิด
พยำธิสภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้ง
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงชีวเคมีสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำกำรของ
ผู้ป่วย
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับโรคและ
ควำมผิดปกติของระบบไหลเวียน รวมทั้ง
นำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำไปประยุกต์ในกำร
รักษำพยำบำลผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน วิเครำะห์และ
อภิปรำยกำรพยำบำลที่สำคัญ
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 60
- แสดงรูปพยำธิสภำพ กลไกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำรของ
ผู้ป่วย
กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและอำจำรย์
ผู้สอนในกำรสรุปแต่ละประเด็นทีส่ ำคัญ
ของควำมผิดปกติของกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 60
- แสดงภำพที่บอกถึงพยำธิสภำพในส่วน
ต่ำงๆ ของตำ หู คอ จมูกรวมไปถึงกลไก
กำรเปลีย่ นแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำร
ของผู้ป่วย
- เชื่อมโยงควำมผิดปกติของตำ หู คอ
จมูก ทั้งระบบและยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
ให้ผู้เรียนตอบคำถำมและแสดงควำม
คิดเห็น

ผู้สอน

ผศ. ธัญญลักษณ์
วจนะวิศิษฏ

ผศ. ธัญญลักษณ์
วจนะวิศิษฏ

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11
2 พ.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 13 ความผิดปกติของระบบหายใจ
13.1 Hypoxemia, Hypoxia และ
Hyperoxia
13.2 Hypercapnia และ Hyocapnia
13.3 กำรวิเครำะห์ควำมเป็นกรดด่ำงใน
ร่ำงกำย
13.4 ควำมผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ
เมื่อจำแนกตำมกลไก
13.4.1 Ventilatory Failure
13.4.2 Oxgenation Failure
13.4.3 Ventilation – Perfusion
relationships ทีผ่ ิดปกติ (Shunt and Dead
space)
13.5 ควำมผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ
เมื่อจำแนกตำมควำมผิดปกติในโครงสร้ำงและ
หน้ำที่
13.5.1 Obstructive Pulmonary
Disorders
1) Obstruction of the Airway Lumen
(Bronchiectasis, Bronchiolitis, Cystic
Fibrosis, Trachial/ Bronchial
Obstruction)
2) Obstruction From Conditions in the
Wall of the lumen (Asthma, Chronic
Bronchitis, Acute Bronchitis)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 60

ผู้สอน

- แสดงภำพอำกำร และพยำธิกำยวิภำค อ. นวพร
ของทำงเดินหำยใจระดับต่ำง ๆ
สุปงิ คลัด
-สถำนกำรณ์ร่ำงกำยที่มีควำมผิดปกติใน
ระบบทำงเดินหำยใจ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 60
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3) Obstruction Related to Loss of
Lung Parenchyma (Emphysema)
13.5.2.Restrictive Pulmonary Disorders
1)Pulmonary restriction (Diffuse
Interstitial Pulmonary Fibrosis,
Sarcoidosis, Hypersensitivity
Pneumonitis, Atelectasis)
2) Extrapulmonary restriction
13.5. 3 Diseases of the Pleural
(Pneumothorax, Pleural Effusion,
Empyema, Hemothorax, Chylothorax,
Fibrothorax)
13.5.4 Diseases of the Chest wall
(Kyphoscoliosis, Ankylosing Spondylitis,
Flail chest)
13.5.5 Neuromuscular diseases
13.6 Other Respiratory Disorders
(Pneumonia, Pulmonary Tuberculosis,
Pulmonary Hypertension,
Pulmonary edema, Cor pulmonale,
Occupational lung Disease, Pulmonary
embolism.
13.7 อำกำรและอำกำรแสดงที่สำคัญของโรค
ระบบทำงเดินหำยใจ (ไอ, หำยใจลำบำก, กำร
มีเสมหะ, เจ็บหน้ำอก, อำกำรเขียว และนิ้วปุ้ม)
12
9 พ.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 14 ความผิดปกติของระบบประสาท
14.1 Pathophysiology of Central
Nervous System
14.1.1 สำเหตุ
14.1.2 ระยะควำมผิดปกติ
1 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Cerebral cortex
2 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Brain stem
3 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Spinal cord

3

- มอบหมำยให้นักศึกษำอภิปรำยกำรเรียน อ. นวพร
ที่ผ่ำนมำ
สุปงิ คลัด
- แสดงรูปสมองที่เกิดพยำธิสภำพ ที่ได้รับ
บำดเจ็บ รวมทั้งกลไกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสรีรวิทยำที่เกีย่ วข้องและสอดคล้อง
กับสมองส่วนต่ำง ๆ ทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ
-กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงกำรสอน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14.2 Pathophysiology of Peripheral
Nervous System
14.2.1 ควำมผิดปกติของ Cranial nerve
14.2.2 ควำมผิดปกติของ Anterior horn
cell
14.2.3 ควำมผิดปกติของ Peripheral nerve
และ Nerve root ganglion
12
9 พ.ย. 60

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำควันที่ 20 พ.ย. 60

ผู้สอน

สอบย่อยครั้งที่ 2 (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-13) 2 ชั่วโมง
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ

13
หน่วยที่ 14 ความผิดปกติของระบบ
16 พ.ย. 60 ประสาท (ต่อ)
9.00-12.00 น. 14.3 Pathophysiology of Autonomic
Nervous System
14.4 Disturbance of Sensory System
14.4.1 Disturbance of Sensory
pathway
14.4.2 Pain(ชนิด, กลไก, ชีวเคมี, pain
pathway, Gate control theory และ
ปฏิกิริยำต่อ pain)
14.5 Disturbance of Motor system
14.5.1 Upper motor neuron lesions
1) Pyramidal system lesion
2) Extrapyramiadal system lesion
3) Cerebellar lesion
14.5.2 Lower motor neuron lesions
1)โรคของ anterior horn cell หรือ
motor nuclei ของ Cranial Nerve
2).Peripheral nerve disorder
3) Neuromuscular junction disorder
4) Myopathies
14.6 Increased Intracranial pressure
14.7 Epillepsy or Seizure disorders

3

- เชื่อมโยงในควำมผิดปกติของระบบ
อ. นวพร
ประสำทจำกกำรบรรยำยในชั่วโมงที่ผ่ำน สุปงิ คลัด
มำกับตัวอย่ำกรณีศึกษำและกระตุน้ ให้
ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น
- แสดงรูปของระบบประสำท ที่เกิดพยำธิ
สภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้งกลไกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องส่วนต่ำง ๆ ของระบบประสำท
ที่มีควำมผิดปกติ
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำควันที่ 20 พ.ย. 60
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

14.8Trauma of the Nervous System
14.8.1Head injury
14.8.2Vertebral and Spinal cord
injury
14.8.3Intervertebral disc and spinal
nerve root injury
14
23 พ.ย. 60
9.00-12.00 น.

15
30 พ.ย. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 15 ความผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหาร
15.1 Esophageal Varices
15.2 Gastritis
15.3 Gastroenteritis
15.4 Peptic Ulcer disease
15.5 Appendicitis
หน่วยที่ 16 ความผิดปกติของตับและ
ทางเดินน้าดี
16.1 Cholelithiasis
16.2 Cholecystitis
16.3 Pancreatitis
16.4 Disorders of the Liver
หน่วยที่ 17 พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ทางเดินปัสสาวะผิดปกติ
17.1 ส่วนประกอบของปัสสำวะผิดปกติ
17.2 ปริมำณของปัสสำวะผิดปกติ
17.3 กำรถ่ำยปัสสำวะผิดปกติ
17.4 พยำธิสรีรวิทยำของไต
17.4.1 Glomerulonephritis
17.4.2 Renal Failure

3

- แสดงรูปพยำธิสภำพ กลไกกำร
ผศ. ธัญญลักษณ์
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำรของ วจนะวิศิษฏ
ผู้ป่วย
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำควันที่ 20 พ.ย. 60

3

- แสดงรูปของพยำธิสภำพระบบทำงเดิน
ปัสสำวะในส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกลไกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมี-สรีรวิทยำที่
เกี่ยวข้อง และอำกำรของผู้ป่วย
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำค วันที่ 20 พ.ย. 60

ผศ. กอบกุล
บุญปรำศภัย

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16
7 ธ.ค. 60
9.00-12.00 น.

หน่วยที่ 18 ความผิดปกติของความสมดุล
น้าอีเลคโทรลัยท์ และสมดุลกรด-ด่างของ
ร่างกาย
18.1 Edema
18.2 Water intoxication/ Dehydration
18.3 Hyper / Hyponatremia
18.4 Hyper / Hypokalemia

17
14 ธ.ค. 60
9.00-12.00 น.

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แสดงภำพอำกำรของผู้ป่วยทีม่ ีระดับ
ผศ. กอบกุล
electrolytes ที่มำก/ต่ำกว่ำค่ำปกติ
บุญปรำศภัย
รวมทั้งกลไกกำรเปลี่ยน แปลงทำงชีวเคมีสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้องและอำกำรของผู้ป่วย
-ฝึกคำนวณภำวะสมดุลอีเลคโทรลัยท์
และตอบคำถำม
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำค วันที่ 20 พ.ย. 60

สอบปลายภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 14-18 และ 10% ของข้อสอบกลางภาค)
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ

การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
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

15
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

3

ผลการเรียนรู้
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4
4.4.2, 5.4.3, 5.4.4
4.2.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5

4

4.2.1, 4.2.6
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

5

4.2.1, 4.2.6
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2,1, 4.2.6
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4.
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

6

7

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดเทอม

- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning ทุกหน่วย
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบ
ภำยใน 1 สัปดำห์หลังสอนเสร็จ
MCQ Formative test
7,12
สอบครั้งที่ 1 (ตั้งแต่หน่วยที่ 18)
สอบครั้งที่ 2 (ตั้งแต่หน่วยที่ 913)
สอบปลำยภำค (ตั้งแต่หน่วยที่
17
14-18 และ 10 % ของข้อสอบ
กลำงภำค)
รำยงำนกลุ่ม
กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมใน
กลุ่ม
กำรเขียนผลสะท้อนคิด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
2%

10 %

ครั้งละ 25%
รวม50%

30%

กลุ่มละ 1
หน่วยวิชำ

5%

17

3%

หมายเหตุ
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มคอ. 3
1. นักศึกษำต้องเข้ำเรียนต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 80%
2. นักศึกษำแบ่งกลุ่มทำ mind mapping กลุ่มละ 8-9 คนต่อหน่วยวิชำ ประกอบด้วยเนื้อหำ ศัพท์
สำคัญ โดยนำเสนอเพื่อน ๆ และอำจำรย์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
3. นักศึกษำต้องสอบหลังเรียนในระบบ e-learning ทุกครั้ง
แนวทางช่วยเหลือผู้เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
2. ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. มีกำรเฉลยข้อสอบกลำงภำคและกำรสอบย่อยเพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมกระจ่ำงว่ำตัวเลือกตัวนั้นๆถูก
หรือผิดอย่ำงไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
- ธีระชล สำตสิน และเพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา.
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ตาราหลัก
ลิวรรณ อุนนำภิทักษ์ , จันทนำ รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร.
(2548). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทบุญศิริกำร
พิมพ์.
สุจินดำ ริมศรีทอง, สุดำพรรณ ธัญจิรำ และอรุณศรี เตชัลนำงส์ , บรรณำธิกำร. (2545). พยาธิสรีรวิทยา
ทางการพยาบาล เล่ม 1. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทสำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)
จำกัด.
สุจินดำ ริมศรีทอง, สุดำพรรณ ธัญจิรำ และอรุณศรี เตชัลนำงส์ , บรรณำธิกำร. (2552). พยาธิสรีรวิทยา
ทางการพยาบาล เล่ม 2. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทสำมเจริญ
พำณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.
Copstead, L.C, & Banasik, J.L. (2005). Pathophysiology. 3 thed. Philadelphia: Elsevier Inc.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย. (2551). พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์สุภำจำกัด (กรุงเทพ).
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วิสุทธิ์ อวิรุทธ์นันท์. (2543). พยาธิวิทยาระบบประสาท. นนทบุรี: บริษัท ประชุมช่ำง จำกัด.
สุดประนอม สมินตเวคินและวรวรรณ กิ่งแก้วก้ำนทอง. (2547). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพมหำนคร. หจก. บำงกอกบล็อก.
Corwin EJ. (2008). Handbook of pathophysiology, 3ed. U.S.A: Lippincott Williams & Wilkins.
Kumar V, Abbas AK, Fausto N. (2005). Robbins and Cotran pathologic basic of disease. 7th
ed. China: Elsevier Science Saunders.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำแบบออนไลน์ และ
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมิน
7.1.2 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ประเมินตนเองด้วย แบบฟอร์มกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน (Course design
checklist Doc. No. 03)
7.2.2 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำร
วิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์
โดยนักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
7.2.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน และรับผิดชอบในกำรจัดโครงกำรเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภำพของอำจำรย์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
7.2.4 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
7.2.5 ผลกำรสอบ/ กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลจำกกำรกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ โดย
วิเครำะห์ปัญหำของผู้เรียนและกำรสะท้อนคิด
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน ฯลฯ
7.4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
7.4.3 มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด) กับ
ข้อสอบ รำยงำน
7.4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ของคณะพยำบำลศำสตร์
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำและใช้แบบประเมินจำกนักศึกษำ อำจำรย์
5.2 ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะ
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5.3 ดำเนินงำนทบทวนโดย นำเสนอทีมผู้สอนในสำขำวิชำเดียวกัน เพื่อร่วมพิจำรณำทบทวนกำร
ประเมินผลและแก้ไข
5.4 เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เพื่อพิจำรณำและนำเสนอคณบดีเพื่อ
ขอควำมเห็นชอบ
5.5 ประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน พร้อมนำผลไปปรับปรุงในภำคเรียนต่อไป
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ พยำธิวิทยำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560

เนื้อหาวิชาที่สอน
หน่วยที่ 1 บทนำและควำมสำคัญของวิชำ
พยำธิสรีรวิทยำ
หน่วยที่ 2 Genetic and
Developmental disorders
หน่วยที่ 3 กำรบำดเจ็บของเซลล์ กำร
ปรับตัว และกำรอักเสบ
หน่วยที่ 4 กำรติดเชื้อ
หน่วยที่ 5 ควำมผิดปกติในกำรเจริญเติบโต
ของเซลล์
หน่วยที่ 6 ควำมผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
หน่วยที่ 7 ควำมผิดปกติของระบบเลือด
หน่วยที่ 8 Stress, Adaptation, and
Coping
หน่วยที่ 9 ควำมผิดปกติของระบบต่อมไร้
ท่อและ เมตำบอลิสม
หน่วยที่ 10 ควำมผิดปกติของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด
หน่วยที่ 11 ควำมผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ำมเนื้อ
หน่วยที่ 12 ควำมผิดปกติของตำ หู คอ
จมูก
หน่วยที่ 13 ควำมผิดปกติของระบบหำยใจ

จานวน
สังเคราะห์/
ชั่วโมงที่ รู้/จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ ประเมิน
สอน
ค่า
3
3
4
5
3
-

รวม
(ข้อ)
15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

6

6

8

10

6

-

30

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15
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เนื้อหาวิชาที่สอน
หน่วยที่ 14 ควำมผิดปกติของระบบ
ประสำท
หน่วยที่ 15 ควำมผิดปกติของระบบ
ทำงเดินอาหาร
หน่วยที่ 16 ควำมผิดปกติของตับและ
ทำงเดินน้ำดี
หน่วยที่ 17 พยำธิสรีรวิทยำของระบบ
ทำงเดินปัสสำวะ
หน่วยที่ 18 ควำมผิดปกติของควำมสมดุล
น้ำ อิเล็กโทรลัยท์ และสมดุลกรด-ด่ำงของ
ร่ำงกำย
รวม

จานวน
สังเคราะห์/
ชั่วโมงที่ รู้/จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ ประเมิน
สอน
ค่า
6
6
8
10
6
-

รวม
(ข้อ)
30

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

5

3

-

15

45

45

52

88

40

-

225
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