รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การพยาบาลผูใหญ 2
(Adult Nursing 2)
รหัสวิชา 6043202

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 6043202 การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3 – 0 – 6)
3. หลักสูตรและประเภท พยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ. เรณู ขวัญยืน
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.มนสภรณ วิทูรเมธา
อ.ดร. เพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
อ.ธณิดา พุมทาอิฐ
อ.ลัดดาวัลย เตชางกูร
อ. เรณู ขวัญยืน
อ. ธีรชล สาตสิน
อาจารยพิเศษ
อ. ฉวีวรรณ สระสงค
อ. กาญจนา ภิญโญยิ่ง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) 6042101 การพยาบาลผูใหญ 1
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (หอง 305)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 4 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษา
มีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายสาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยาของโรค อาการและ
อาการแสดง การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การใชเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล นําขอมูลรวมทั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของความเจ็บปวยในภาวะวิกฤติ
เรื้อรังที่คุกคามชีวิตและสุขภาวะของผูใหญและครอบครัว กําหนดปญหาทางการพยาบาลไดถูกตอง โดยมี
ขอมูลสนับสนุนครบถวน รวมทัง้ เลือกสรรการบําบัดทางการพยาบาล เพื่อคงสภาพผูปวยในระยะเจ็บปวย
วิกฤติ การสงเสริมการปรับตัว การใหคําแนะนําแกครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จากผลการประเมินใน มคอ. 5 ปการศึกษา 2559 ไดมีแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
2.2.1 สงเสริมใหมกี ารทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประโยชนแกนักศึกษา
2.2.2 พัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อนําไปสูการเปนเอกสารคําสอนตอไป
2.2.3 จัดเรียงเนื้อหาใหมีความคละกันระหวางความยากงาย โดยนําหัวขอการพยาบาลผูปวยที่มี
ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันมาไวเปนหนวยที่ 2 และนําหนวยเนื้อหาการพยาบาลผูปวยที่มีปญหา
ระบบหายใจไปอยูตอจากระบบผิวหนัง
2.2.4 พัฒนาทักษะการอาน และแปลความหมายการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหดีขึ้น โดย
ยังคงมอบหมายใหนักศึกษาแปลและสรุปบทความภาษาอังกฤษเปนรายกลุม
2.2.5 เพิ่มน้ําหนักคะแนนการสาธิตยอนกลับปฏิบัติการกูฟนคืนชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1 คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองและ
ผลกระทบของความเจ็บปวยระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ที่คุกคามชีวิต และสุขภาวะของผูใหญและ
ครอบครัว เกี่ยวกับการสงเสริม การปองกันโรค การรักษา การบําบัดทางการพยาบาล และการฟนฟูสภาพ
เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบ
ภูมิคุมกัน แผลไหม ปญหาโรคเขตรอน การดูแลผูปวยกอน ระหวาง และหลังผาตัด การใชเครื่องมือ และ
เทคโนโลยี ทางการแพทย อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ การช วยฟ นคื นชี พ และการใช กระบวนการพยาบาล
แกปญหาสุขภาพ ตลอดจนการใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปวย และครอบครัว
Concepts, theories and empirical evidence related to humans in response to
illnesses at acute, critical, and chronic stages; the impacts of illnesses on lives and wellbeing of adult patients and their families; holistic nursing care through nursing process to
patients with respiratory system, cardiovascular system, neurological system, urinary tract
system, immune system, burns, tropical diseases; pre, peri and postoperative care;
utilization of advance technology for patients’ treatment; resuscitation; promotion of
family adaptation and counseling.
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3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ
45 ชั่วโมง
ทบทวนความรูกอนสอบแตละครั้ง ครั้ง
ไมมี
ละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
การปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคลมีหลายชองทาง โดยอาจผานระบบ
ที่ปรึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัย ผานทาง E – mail หรือนักศึกษามานัดหมายกับอาจารยดวยตนเอง
โดยใหเวลา 3 ชั่วโมง/ สัปดาห
E-mail อ.เรณู ขวัญยืน 1234renukwan@gmail.com
โทรศัพท
089-1411086
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
•4.1.1 มีความรูความเขาใจใน
หลักศาสนาจริยศาสตร และ
หลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
•4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกตองความดี
และความชั่วได
•4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
และตระหนักในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
•4.1.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผลการปฏิบัติงาน
•4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
•4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสามารถจัดการกับปญหา
จริยธรรมในการดํารงชีพและ
การปฏิบัติงาน

วิธีการสอน
4.1.1 บรรยายพรอมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมในวิชาชีพ เชน การ
เคารพสิทธิผูปวย การดูแลผูปวย
โดยยึดหลักจริยธรรม
4.1.2 สอดแทรกจริยธรรม คุณ
ธรรมระหวางการเรียนการสอน
4.1.3 การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางวิชาชีพ ปญหาทาง
จริยธรรมที่นักศึกษาพบขณะขึ้น
ฝกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
4.1.1 พฤติกรรมการเรียน เชน
ความตรงตอเวลา ความสนใจใน
การเรียน การเขารวมกิจกรรม
การเรียนดวยความกระตือรือรน
และการสงรายงานตาม
กําหนดเวลา
4.1.2 การนําเสนอความคิด เห็น
ในชั้นเรียนตอกรณีศึกษาที่นํามา
เปนตัวอยาง
4.1.3 การนําเสนอรายงานที่มีการ
อางอิงเอกสารอยางถูกตอง
ครบถวน
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4.2 ความรู

ผลการเรียนรู
•4.2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการพยาบาลผูปวย
ในวัยผูใหญที่มีปญหาสุขภาพทั้งในระยะฉุกเฉินและ
วิกฤติในระบบตางๆ ของรางกาย คือ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบภูมิคุมกัน การพยาบาลผูปวยที่
ไดรับการผาตัด การกูฟนคืนชีพ การพยาบาลผูปวยที่มี
แผลไหม โรคผิวหนัง โรคติดตอและโรคเขตรอน
•4.2.2 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรและศิลปะทางการพยาบาล
•4.2.3 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของ
กระบวนการพยาบาล และกระบวนการแกปญหา
สุขภาพของผูปวยภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ
•4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศทางการพยาบาล
4.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
•4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออน จุดแข็งของตนเอง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง
•4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายในการดูแลผูปวยที่มีการ
เจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤติ สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานไปใชอางอิง และแกไขปญหาอยางมี
วิจารณญาณ
•4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐานไปใชในการ
อางอิงและแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
•4.3.4 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณเปน
ฐาน

วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานให
ศึกษาคนควาในแตละหัว ขอ
เปนรายกลุม พรอมนํา เสนอ
ในชั้นเรียนในบางหนวยการ
เรียน
4.2.2 อภิปรายวิเคราะห
กรณีศึกษาเปนรายกลุม
พรอมนําเสนอผลการ
วิเคราะหในชั้นเรียนในบาง
หนวยการเรียน
4.2.3 บรรยายสรุปประเด็น
สําคัญของเนื้อหาในแตละ
หัวขอ

วิธีการประเมินผล
4.2.1 การทําบททดสอบ
ยอยหลังเรียน การสอบ
กลางภาค และปลายภาค
ดวยขอสอบที่เนนการ
ตอบหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยาของโรคแตละ
ระบบ
4.2.2 การอภิปราย
วิเคราะหกรณีศึกษาเปน
รายกลุม
4.2.3 การนําเสนองาน
ศึกษาคนควาเปนรายกลุม

วิธีการสอน
4.3.1 ใชกรณีศกึ ษาของโรค
ระบบตางๆ ของการ
พยาบาลผูใหญ ใหนักศึกษา
วิเคราะหเปนรายกลุม และ
นําเสนอแนวทางแกไข
4.3.2 บรรยายสรุปปญหา
ของกรณีศึกษา
4.3.3 ฝกการคิดวิเคราะห
ตัดสินใจในสถานการณตางๆ

วิธีการประเมินผล
4.3.1 การทําแบบทดสอบ
ยอยหลังเรียน การสอบ
กลางภาค และปลายภาค
ดวยขอสอบที่เนนการคิด
วิเคราะหปญหาจาก
กรณีศึกษา และการบําบัด
ทางการพยาบาลเพื่อแกไข
หรือปองกันปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ
4.3.2 การนําเสนอผลการ
อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา
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4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
• 4.4.2. สามารถทํางานเปนทีมและปฏิบัติตัวไดทั้ง 4.4.1 มอบหมายงานราย
กลุม เชน การศึกษาคน ควา
ในฐานะผูนําและผูตามอยางมีความสุข
เนื้อหาในแตละหัว ขอ การ
• 4.4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู และ
คนควาความรูใหม และการ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
วิเคราะหกรณีศึกษา
4.4.2 การนําเสนอรายงาน
การอภิปรายกลุม

วิธีการประเมินผล
4.4.1 การประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุม
4.4.2 รายงานที่นําเสนอ
แสดงถึงพฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
4.4.3 สังเกตพฤติกรรม
การทํางานเปนทีม

4.5 ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
• 4.5.1 สามารถประยุกตใชหลักตรรกะคณิตศาสตร 4.5.1 มอบหมายงานใหแปล 4.5.1 การแปลและสรุป
และสรุปบทความทางการ เนื้อหาบทความไดถูกตอง
และสถิติในการวิเคราะหขอมูล
พยาบาลทั้งจาก Internet 4.5.2 การจัดทํารายงาน
• 4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตอการสื่อสาร และถายทอด และวารสารภาษาอังกฤษ และการนําเสนอรายงาน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่
แกผูอื่นและกลุมคน รวมทั้งสามารถแปลความหมาย 4.5.2 ฝกการคิดคํานวณ
การใหยา การผสมยา และ เหมาะสม และใช
ขอมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ศัพทเทคนิคที่ถูกตอง
• 4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษทั้ง การใหสารน้ํา
การพูด การอาน การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.5.3 นําเสนอรายงานดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การ
• 4.5.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานที่
ใชศัพทเทคนิคทางวิชาชีพที่
จําเปน
ถูกตอง
• 4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ตในการใชขอมูลและจัดการขอมูล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
วันที่/เวลา
ชัว่ โมง
1
ปฐมนิเทศวิชา
1/2
วันพฤหัสบดี
11 ม.ค. 61
8.30–9.00น.
วันพฤหัสบดี หนวยที่ 1 การใชเทคโนโลยีในการรักษาผูปวยผูใหญ
3
11 ม.ค. 61 ที่เจ็บปวยวิกฤติ
9.00–12.00น. 1.1 แนวคิดและหลักการใหการพยาบาลผูปวยในหนวย
บําบัดพิเศษ
1.2 การใชเครื่อง Monitor ตาง ๆ
1.3 การทํา Organ Transplantation
1.4 การใชเครื่อง EKG และการแปลผล
1.5 การพยาบาลผูปวยทีใ่ ชเครื่องชวยหายใจ
2
หนวยที่ 2 การพยาบาลผูปวยที่มีความผิดปกติของ
3
วันพฤหัสบดี ระบบภูมิคุมกัน
18 ม.ค. 61 2.1 มโนมติของระบบภูมิคุมกัน
9.00-12.00น. 2.2 การประเมินสภาพของผูปวยที่มีความผิด ปกติของ
ระบบภูมิคุมกัน
2.3 ปญหาทางการพยาบาลที่พบบอย
2.4 โรคที่พบบอยของระบบภูมิคุมกัน
2.4.1 Immunodeficiency: HIV, AIDs
2.4.2 Hypersensitivity
2.4.3 SLE
3
หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
3
วันพฤหัสบดี หัวใจและหลอดเลือด
25 ม.ค. 61 3.1 การประเมินผูปวยระบบหัวใจและหลอดเลือด (การ
9.00-12.00น. ซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจพิเศษทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด)
3.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวย
3.2.1 Vascular disease: Hypertensive crisis/
Hypertension, Deep vein thrombosis, Arterial
occlusion, Varicose vein และ Thrombophlebitis
3.2.2 Cardiac disorders: Valvular heart disease,
Coronary artery disease, Cardiomyopathy,
Cardiac trauma, Heart failure, Arrhythmias และ
Cardiac surgery

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
แนะนําลักษณะวิชา อ. เรณู
การเรียนการสอน ขวัญยืน
และการประเมินผล
- บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
- การศึกษาจาก
วิดีทัศน
- การทดสอบยอย
หลังเรียน

อ.ลัดดาวัลย
เตชางกูร

- บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
- วิเคราะหกรณี
ศึกษาเปนรายกลุม
- Flipped
Classroom
- การทดสอบยอย
หลังเรียน

ผศ.ดร.
มนสภรณ
วิทูรเมธา

-บรรยายสรุปโดยใช
Power point
- วิเคราะหกรณี
ศึกษาเปนรายกลุม

อ.ดร.
เพลินตา
พิพัฒน
สมบัติ
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5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
วันที่/เวลา
4
หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
วันพฤหัสบดี หัวใจและหลอดเลือด (ตอ)
1 ก.พ. 61
3.2.3 Infection: Bacterial endocarditis,
9.00-11.00น. Rheumatic heart disease
3.3 การพยาบาลผูปวยที่ใสเครื่องกระตุนการเตนหัวใจ
3.4 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการประเมินการทํางาน
และหนาที่ของหัวใจและหลอดเลือดดวย
- Pulmonary artery wedge pressure
- Arterial line และ Central line
3.5 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
- Intra - aortic balloon pump
- Cardioversion
4
อาจารยพบนักศึกษาแตละกลุม ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี
1 ก.พ. 61
11.00-12.0น.

5
วันพฤหัสบดี
15 ก.พ. 61
9.00–12.0น.

หนวยที่ 4 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาของระบบ
ผิวหนัง
4.1 มโนมติของระบบผิวหนัง
4.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญหาของผิวหนัง
4.3 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาของผิวหนัง
4.3.1 Allergy/Inflammatory: Contact
dermatitis, Steven Johnson syndrome, Psoriasis

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช
2
- บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
- แบงกลุมอภิปราย
ประเด็นปญหา
ทางการพยาบาล
- การทดสอบยอย
หลังเรียน

1

ใหคําแนะนําปรึกษา
การแปลบทความ
ตรวจสอบความถูก
ตอง

3

- บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
-คนควาความรูเปน
รายกลุมและ
นําเสนอ
- ทดสอบยอยหลัง
เรียน

ผูสอน
อ.ดร.
เพลินตา
พิพัฒน
สมบัติ

ผศ.ดร.
มนสภรณ
วิทูรเมธา,
อ.ดร.
เพลินตา
พิพัฒน
สมบัติ,
อ.เรณู
ขวัญยืน,
อ.ลัดดาวัลย
เตชางกูร,
อ.ดร.
ดวงเนตร
ธรรมกุล,
อ.ธณิดา
พุมทาอิฐ
,อ.ธีระชล
สาตสิน
อ.ดร.
ดวงเนตร
ธรรมกุล
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5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
วันที่/เวลา
ชัว่ โมง
4.3.2 Bacterial infection: Cellulitis, Necrotizing
fasciitis
4.3.3 Viral infection: Herpes simplex / Herpes
Zoster
6
สอบกลางภาคครั้งที่ 1
1.30
วันพฤหัสบดี
(หนวยที่ 1, หนวยที่ 2 และหนวย 3)
22 ก.พ. 61
8.30–10.00
น.
6
หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
2
วันพฤหัสบดี ทางเดินหายใจ
22 ก.พ. 61 5.1 มโนมติของระบบหายใจ
10.00–12.00 5.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญหาระบบ
น.
ทางเดินหายใจ
5.3 โรคที่พบบอยของระบบหายใจ
5.3.1 Infection: Bronchitis, Pneumonia,
Pulmonary Tuberculosis, Empyema
7
หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
3
วันพฤหัสบดี ทางเดินหายใจ (ตอ)
8 มี.ค. 61 5.3.2 Disorders of lower airway: Asthma, COPD:
9.00–12.00 Chronic Obstructive Pulmonary Disease,
น.
Emphysema, Pulmonary edema, Pulmonary
embolism, Pleural effusion, Respiratory failure,
Acute Respiratory Distress syndrome: ARDS
5.3.3 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
- Artificial airway
- Chest tube/ Pleural drainage
หนวยที่ 6 การพยาบาลผูปวยที่มีแผลไหม
8
3
วันพฤหัสบดี 6.1 ระดับของแผลไหมและการเปลี่ยนแปลงของ
15 มี.ค. 61 รางกาย
9.00–12.00 6.2 การประเมินผูปวยที่มีแผลไหม
6.3 การพยาบาลผูปวยที่มีแผลไหม
น.
วันพฤหัสบดี
22 มี.ค. 61
9.00–10.30
น.

สอบกลางภาคครั้งที่ 2
(หนวยที่ 4, หนวยที่ 5 และหนวยที่ 6)

1.30

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

อ.เรณู
ขวัญยืน

-บรรยายสรุป
อ.ลัดดาวัลย
ประเด็นสําคัญ
เตชางกูร
-วิเคราะห/อภิปราย
กรณีศึกษาเปนราย
กลุมพรอมนําเสนอ

อ.ลัดดาวัลย
-บรรยายสรุป
เตชางกูร
ประเด็นสําคัญ
-วิเคราะห/อภิปราย
กรณีศึกษา
- การทดสอบยอย
หลังเรียน

- บรรยายสรุปโดย
ใช Power point
และดูวิดีทัศน
ทดสอบยอยหลัง
เรียน

อ.ดร.
ดวงเนตร
ธรรมกุล

อ.เรณู
ขวัญยืน
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5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดี
22 มี.ค. 61
11.00-12.00น

หัวขอ/รายละเอียด
อาจารยพบนักศึกษาประจํากลุมครั้งที่ 2

หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
9
วันพฤหัสบดี ประสาท
5 เม.ย.61 7.1 มโนมติของระบบประสาท
9.00–12.00 7.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญหาระบบประสาท
7.3 โรคที่พบบอยของระบบประสาท
น.
7.3.1 Vascular disease: Cerebrovascular
disease: CVD, Aneurysm, AVM, Intracerebral
hemorrhage
7.3.2 Infection/autoimmune disorders:
Meningitis, Encephalitis, Brain abscess, Gullain
Barre syndrome, Myasthenia gravis
7.3.3 Degenerative disease: Huntington’s
choria, Multiple sclerosis Parkinson’s disease
หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
10
วันพฤหัสบดี ประสาท (ตอ)
12 เม.ย.61 7.3.4 Others: Brain tumor, Seizure, Increase
9.00–12.00 intracranial pressure, Traumatic brain injury
7.3.5 Spinal cord: injury, tumor
น.

จํานวน
ชั่วโมง
1

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช

3

-บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
- แบงนักศึกษาเปน
กลุมนําเสนอ Role
play ในชั้นเรียน

3

-บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
- ทดสอบยอยหลัง
เรียน

ผูสอน
ผศ.ดร.
มนสภรณ
วิทูรเมธา,
อ.ดร.
เพลินตา
พิพัฒน
สมบัติ,
อ.เรณู
ขวัญยืน,
อ.ลัดดาวัลย
เตชางกูร,
อ.ดร.
ดวงเนตร
ธรรมกุล,
อ.ธณิดา
พุมทาอิฐ
,อ.ธีระชล
สาตสิน
อ.ธณิดา
พุมทาอิฐ

อ.ธณิดา
พุมทาอิฐ
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5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
วันที่/เวลา
ชัว่ โมง
หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
11
3
วันพฤหัสบดี ทางเดินปสสาวะ
19 เม.ย.61 8.1 มโนมติของระบบทางเดินปสสาวะ
9.00–12.00 8.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญหาระบบทางเดิน
ปสสาวะ
น.
8.3 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่มีปญหา
8.3.1 Infection: Cystitis, Pyelonephritis, Urinary
tract infection: UTI, Acute and Chronic
Glomerulonephritis
12
หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบ
2
วันพฤหัสบดี ทางเดินปสสาวะ (ตอ)
26 เม.ย. 61 8.3.2 Obstructive uropathies: Calculi, Tumor
9.00-11.00 8.3.3 Renal diseases: Nephrotic syndrome,
น.
Acute renal failure, Chronic renal failure/ ESRD
8.4 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
8.4.1 Peritoneal dialysis
8.4.2 Hemodialysis
วันพฤหัสบดี
Self - Study
1
26 เม.ย. 61
11.00-12.00น.
13
หนวยที่ 9 การกูฟนคืนชีพ
3
วันพฤหัสบดี 9.1 ความหมายของการกูฟนคืนชีพ
3 พ.ค. 61 9.2 สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเตน
9.00-12.00 9.3 การประเมินภาวะหัวใจหยุดเตน
น.
9.4 การปฐมพยาบาลและการบําบัดฉุกเฉินผูปวยภาวะ
หัวใจหยุดเตน และสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ
9.5 หลักการของการกูฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
14
หนวยที่ 10 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัด OR
วันพฤหัสบดี Nursing: Concepts and techniques
10 พ.ค. 61 10.1 การใชกระบวนการพยาบาลในหองผาตัด
9.00–11.00 10.1.1 บทบาทของพยาบาลในการทําใหปราศจากเชื้อ
10.1.2 เทคนิคทางหองผาตัด
น.
10.1.3 บทบาทของพยาบาลในการชวยทําผาตัด
10.1.4 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ไดรับ
ยาระงับความรูส ึก

2

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
อ.ธีระชล
-บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญโดย สาตสิน
ใช Power point
-แบงนักศึกษาเปน
กลุมเพื่ออภิปราย
และวิเคราะห
กรณีศึกษา
-บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญโดย
ใช Power point
- ทดสอบยอยหลัง
เรียน

อ.ธีระชล
สาตสิน

-บรรยายสรุป
สาระสําคัญ
ประกอบ Power
point
- ศึกษาจากวิดีทัศน
การกูฟนคืนชีพ
- สาธิตการกูฟนคืนชีพ

อ. เรณู
ขวัญยืน
และ
อ.ธีระชล
สาตสิน

และสาธิตยอนกลับ

-สอบ CPR
-บรรยายสรุป
ประเด็นสําคัญ
-ดูวิดีทัศนในหอง
เรียนประกอบการ
บรรยาย

อ. ฉวีวรรณ
สระสงค
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5.1 แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
วันที่/เวลา
14
หนวยที่ 10 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัด OR
วันพฤหัสบดี 10.4 การพยาบาลผูปวยหลังผาตัดในหองพักฟน
10 พ.ค. 61
11.00–
12.00 น.
15
หนวยที่ 11 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาของ
วันพฤหัสบดี โรคติดตอและโรคเขตรอน:
17 พ.ค. 61
Malaria, Tetanus, Rabies, Thyphoid, Cholera,
9.00–12.00 Dysentary, Leptospirosis, Plague, Melleoidosis,
น.
Avian influenza, Severe respiratory syndrome
(SARS), Ebola และ MARS
วันพฤหัสบดี
24 พ.ค. 61
9.00–12.00
น.

สอบปลายภาค หนวยที่ 1 – 11

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช
อ.กาญจนา
1
-บรรยายสรุป
ภิญโญยิ่ง
ประเด็นสําคัญ

3

3

- บรรยายสรุป
อ.เรณู
ประเด็นสําคัญ
ขวัญยืน
- แบงกลุมอภิปราย
ประเด็นปญหาทาง
การพยาบาล
- ทดสอบยอยหลัง
เรียน
อ.เรณู
ขวัญยืน

5.2 แบบประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.3.1, 4.3.2, 4.5.1

2

4.2.5, 4.3.3, 4.3.4,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.2.1, 4.2.3, 4.2.5
4.3.1, 4.3.2, 4.4.2,
4.4.4

3

วิธีการประเมิน
คะแนนสอบ
ขอสอบกลางภาค หนวยที่ 1 – 6
ขอสอบปลายภาคหนวยที่ 1 – 11
การทดสอบยอยหลังเรียน
การแปล สรุปและสะทอนคิดความรูจาก
บทความภาษาอังกฤษ
การนําเสนอบทความ
- การนําเสนองานวิเคราะหกรณีศึกษา
- การปฏิบัติการกูฟนคืนชีพ
- การทํางานเปนทีม
- พฤติกรรมการเขาเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
6 และ 9
16
1-15
8

สัดสวนของการ
ประเมินผล
75%
30%
35%
10%
5%

10
1-13
13
1-15
1-15

5%
5%
5%
2.5%
2.5%
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เกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและ/หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90 – 100
+
B
81 – 89
B
76 – 80
+
C
70 – 75
C
60 – 69
+
D
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ํากวา 50
แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี
1.จัดกลุมในการอภิปรายใหคละกันระหวางนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและผลการเรียนออน เพื่อใหมี
การชวยเหลือกันแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
2. จัดใหมีการทบทวนความรูกอนสอบ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint) วิชาการพยาบาลผูใหญ 2
เนื้อหา
หนวยที่ 1 การใชเทคโนโลยีในการรักษาผูปวยผูใหญที่
เจ็บปวยวิกฤติ
1.1 แนวคิดและหลักการใหการพยาบาลผูปวยในหนวยบําบัด
พิเศษ
1.2 การใชเครื่องชวยหายใจ
1.3 การใชเครื่อง Monitor ตาง ๆ
1.4 การทํา Organ Transplantation
1.5 การใชเครื่อง EKG และการแปลผล
หนวยที่ 2 การพยาบาลผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน
2.1 มโนมติของระบบภูมิคุมกัน
2.2 การประเมินสภาพของผูปวยที่มีความผิด ปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน
2.3 ปญหาทางการพยาบาลที่พบบอย
2.4 โรคที่พบบอยของระบบภูมิคมุ กัน
2.4.1 Immunodeficiency: HIV, AIDs
2.4.2 Hypersensitivity
2.4.3 SLE
หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
3.1 การประเมินผูปวยระบบหัวใจและหลอดเลือด
3.2 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่มีปญ
 หา
3.2.1 Vascular disease: Hypertensive crisis /
Hypertension, Deep vein thrombosis: DVT, Arterial
occlusion, Varicose vein และ Thrombophlebitis
3.2.2 Cardiac disorders: Valvular heart disease,
Coronary artery disease, Cardiac trauma,
Cardiomyopathy, Heart failure, Arrhythmias และ
Cardiac surgery
3.2.3 Infection: Bacterial endocarditis, Rheumatic
heart disease
หนวยที่ 4 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาของระบบผิวหนัง
4.1 มโนมติของระบบผิวหนัง
4.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญ
 หาของผิวหนัง
4.3 การพยาบาลผูป วยที่มีปญหาของผิวหนัง
4.3.1 Allergy/ Inflammatory: Contact dermatitis,
Steven Johnson syndrome, Psoriasis
4.3.2 Bacterial infection: Cellulitis, Necrotizing
fasciitis
4.3.3 Viral infection: Herpes simplex, Herpes Zoster

จํานวน
ระดับการวัด
รวม
ชั่วโมง รูจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห

3

15

1
1

3

1
1
1

1
1
1
1

2
1*
1
1

1
1
1

1

1

1

1*

1
1

1
1
1

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

2

2*

2

1

1

2*

2

1

5

3

1

1
1

1

15

1

25

15
1
2

1

2*

1

2

1

2
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เนื้อหา
หนวยที่ 5 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบทางเดิน
หายใจ
5.1 มโนมติของระบบหายใจ
5.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มีปญ
 หาระบบทางเดินหายใจ
5.3 โรคที่พบบอยของระบบหายใจ
5.3.1 Infection: Bronchitis, Pneumonia Pulmonary
Tuberculosis, Empyema
5.3.2 Disorders of lower airway: Asthma, COPD,
Emphysema, Pulmonary edema, Pulmonary
embolism, Pleural effusion, Respiratory failure และ
ARDS
5.3.3 การพยาบาลผูปวยทีไ่ ดรับการรักษาดวย
- Artificial airway
- Chest tube/ Pleural drainage
หนวยที่ 6 การพยาบาลผูปวยที่มีแผลไหม
6.1 ระดับของแผลไหมและการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
6.2 การประเมินผูปวยที่มีแผลไหม
6.3 การพยาบาลผูปวยทีม่ ีแผลไหม
หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบประสาท
7.1 มโนมติของระบบประสาท
7.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มปี ญหาระบบประสาท
7.3 โรคที่พบบอยของระบบประสาท
7.3.1 Vascular disease: Aneurysm, AVM, CVD,
Intracerebral hemorrhage
7.3.2 Infection/autoimmune disorders: Meningitis,
Encephalitis, Brain abscess, Gullain Barre syndrome,
Myasthenia gravis
7.3.3 Degenerative disease: Parkinson’s disease,
Multiple sclerosis, Huntington’s choria
7.3.4 Others: Brain tumor, Seizure, Increase
intracranial pressure, Traumatic brain injury
7.3.5 Spinal cord: injury, tumor
หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาในระบบทางเดิน
ปสสาวะ
8.1 มโนมติของระบบทางเดินปสสาวะ
8.2 การประเมินสภาพผูปวยที่มปี ญหาระบบทางเดิน
ปสสาวะ
8.3 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่มีปญ
 หา
8.3.1 Infection: Cystitis, Urinary tract infection,
Pyelonephritis, Acute & Chronic Glomerulonephritis
8.3.2 Obstructive uropathies: Calculi, Tumor
8.3.3 Renal diseases: Nephrotic syndrome, Acute
renal failure, Chronic renal failure/ ESRD

จํานวน
ระดับการวัด
รวม
ชั่วโมง รูจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห

6

30

1

3

6

1

2

2

1

1

4*

2

1

2

4*

2

1
1

2
2

1

1
1
1

1
2*
2

1
1
1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1
1

1

3

1

1

1

3

1

1

3
4

1

2
2
1
1

1

6

1
1

15

30

30
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เนื้อหา
8.4 การพยาบาลผูปวยทีไ่ ดรับการรักษาดวย
8.4.1 Peritoneal dialysis
8.4.2 Hemodialysis
หนวยที่ 9 การกูฟนคืนชีพ
9.1 ความหมายของการกูฟนคืนชีพ
9.2 สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเตน
9.3 การประเมินภาวะหัวใจหยุดเตน
9.4 การปฐมพยาบาลและการบําบัดฉุกเฉินผูปวยภาวะหัวใจ
หยุดเตน
9.5 หลักการของการกูฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
หนวยที่ 10 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัด OR
Nursing: Concepts and techniques
10.1 มโนมติของการผาตัด
10.3 การพยาบาลในหองผาตัด
10.3.1 บทบาทของพยาบาลในการทําใหปราศจากเชื้อ
10.3.2 เทคนิคทางหองผาตัด
10.3.3 บทบาทของพยาบาลในการชวยผาตัด
10.3.4 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยทีไ่ ดรับยา
ระงับความรูส ึก
10.4 การพยาบาลผูป วยหลังผาตัดในหองพักฟน/ภายใน 24
ชั่วโมง/ภายหลัง 24 ชั่วโมง
หนวยที่ 11 การพยาบาลผูปวยที่มีปญหาของโรคติดตอ
และโรคเขตรอน:
Malaria, Tetanus, Rabies, Thyphoid, Cholera,
Dysentary, Leptospirosis, Plague, Melleoidosis,
Avian influenza, Severe respiratory syndrome
(SARS), Ebola, MERS
รวม

จํานวน
ระดับการวัด
รวม
ชั่วโมง รูจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห
1

3

3

1

1

1

1

2
2

1

3
4

1
1

1

1

15

15

1
1
1

1

1
1
1

1
2
1

1

2

1

3

45

15
3

1

8

3

38

42

97

48

หมายเหตุ: * ใหทําขอสอบคูขนานเพิ่ม 1 ขอเพื่อนํามาสอบอีกครั้งในปลายภาค

220
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
เกศรินทร อุทริยะประสิทธิ์ ปรางทิพย ฉายพุทธ และวัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย. (2556). สาระหลัก
ทางการพยาบาลศัลยศาสตร เลม 1. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนาการพิมพ.
ปราณี ทูไพเราะและคณะ. (2555). การพยาบาลอายุรศาสตร เลม 1. โครงการตําราคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: เอ็นพีเพลส
ปราณี ทูไพเราะและคณะ. (2555). การพยาบาลอายุรศาสตร เลม 2. โครงการตําราคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: เอ็นพีเพลส
วิจิตรา กุสุมภและคณะ. (2556). การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตแบบองครวม Critical Care
Nursing: A Holistic Approach. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย.
เสาวนีย เนาวพาณิช และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2558). การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตทาง
อายุรศาสตร Critical care: Medical Nursing. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ
deWit, S. C. & Kumagai, C. K. (2013). Medical – Surgical Nursing Concepts & Practice.
(2nd Edition). Missouri: Saunders Elsevier.
Hinkle, J.L. & Cheever, K.H. (2014). Brunner & Suddarth’ s textbook of Medical-Surgical
nursing. Philadelphia: Lippincort Williams & Wilkins.
Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., Bucher, L. & Harding, M.M. (2014).
Medical – Surgical Nursing Assessment and Management of clinical
Problems. (9th Edition). Missouri: Mosby, Inc.
Sole, M.L. Klein, D.G. & Moseley, M.J. (2013). Introduction to Critical Care Nursing. (6th
Edition). Missouri: ELSEVIER.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
นงลักษณ เชษฐภักดีจิต. (2554). กระบวนการพยาบาล ปญหาระบบทางเดินปสสาวะ. กรุงเทพ:
โครงการสวนดุสิตกราฟฟคดีไซน.
ปรัศนี อัมพุธ และเรณู ขวัญยื น. (2557). ประสิ ทธิผลของการใชกระบวนการกลุมในรายวิช าการ
พยาบาลผูใหญ 1. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เรณู ขวัญยืน และสมจิต นิปทธหัตถพงศ. (2558). ผลของการใชอีเลิรนนิ่งและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
ตอผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2556. อัดสําเนา.
วณิชา พึ่งชมภู. (2558). การพยาบาลผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือด. โครงการตําราคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุวภาพ จันทรสมบูรณ และคณะ. (2555). Clinical Nursing Trigger in Surgical Patients.
กรุงเทพฯ: พี เอ ลิฟวิ่ง.
Ignatavicius, D. D. & Workman, M. L. (2010). Medical – Surgical Nursing Patient –
Centered Collaborative Care. (6th Edition). Missouri: Saunders Elsevier.
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Pellico, L. H. (2013). Focus on Adult Health Medical – Surgical Nursing. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Sole, M. L., Klein, D.G. & Moseley, M. J. (2013). Introduction to Critical Care Nursing. (6th
Edition). Missouri: ELSEVIER.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 มีกระบวนการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
โดยการเขารวมโครงการการประเมินผลการเรียนการสอนอยางอิสระ โดยผานคณะกรรมการโครงการ
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ
7.1.2 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผานทางระบบการประเมินผลของรายวิชา
ผานระบบออนไลน
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
7.2.1 การสังเกตการสอนของคณาจารยในสาขาวิชา
7.2.2 ประเมินจากผลการสอบ
7.3 การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการสอนโดยนําผลการประเมินทั้งของนักศึกษาและอาจารยมาเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 ทําการวิพากษขอสอบทุกหนวยการสอน โดยคณาจารยในสาขาวิชา
7.4.2 มีการจัดทําแผนการสอนและการออกขอสอบในทุกหนวยการสอนเปนไปตามตาราง
วิเคราะหหลักสูตร
7.4.3 มีการจัดทําวิเคราะหขอสอบทุกขอ เพื่อพิจารณาจัดทํามาตรฐานคลังขอสอบ
7.4.4 มีการนําเสนอผลการสอบตอคณาจารยในสาขาวิชากอนสงผลตอคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
7.4.5 มีการนําเสนอผลการสอบตอคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์กอนสงผลตอ
มหาวิทยาลัย
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีความทันสมัย เขาใจงาย และนําผลมานําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อตรวจสอบใหคําแนะนําตอไป
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ภาคผนวก ก
ขอตกลงเบื้องตนในการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอนของวิชานี้มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
1.นักศึกษาทุกคนตองเขาเรียนทุกครั้ง ยกเวนมีกรณีจําเปน ตองลาใหถูกระเบียบ และตองไดรับ
อนุญาตกอนจึงจะลาได
2. การลาตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะฯอยางถูกตอง หากนักศึกษาลาไมถูกระเบียบ จะถือเปนการ
ขาดเรียน
3. การขาดเรียนโดยไมแจงลวงหนา หรือลาไมถูกตองจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
4. นักศึกษาทุกคนตองเขาเรียนตรงเวลา หามเขาเรียนสาย หากเขาเรียนสาย จะถูกตัดคะแนน
พฤติกรรม
5. ระหวางการเรียนการสอน หามนักศึกษาออกนอกหองเรียนโดยไมขออนุญาตจากอาจารยผูสอน
และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะออกได หากฝาฝนจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
6. การทํางานกลุมจะใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผูรวมงาน ขอใหประเมินจากความเปนจริง
นักศึกษาที่ไมใหความรวมมือกับกลุมจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรมและคะแนนการทํางานกลุม
7. เมื่อเขาหองเรียนทุกครั้ง ใหนักศึกษาทุกคนนําโทรศัพท หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ วางไวบนโตะ
หรือสถานที่ที่อาจารยจัดให รวมทั้งปดเครื่องทุกครั้ง หากฝาฝนจะตัดคะแนนพฤติกรรมการเรียน
8. หามนําอาหารเขามารับประทานระหวางการเรียน หากนําน้ําดื่มเขามาในหอง ใหเก็บกลับไปให
เรียบรอยทุกครั้งกอนออกจากหองเรียน
9. ระหวางการเรียนการสอน หามนักศึกษานํางานในวิชาอื่นมาทําในหองเรียน หากฝาฝน จะตัด
คะแนนพฤติกรรม

21

ภาคผนวก ข
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
วิชา การพยาบาลผูใหญ 2
ชือ่ ........................................................................................ รหัสนักศึกษา .....................................
ลําดับ

พฤติกรรม

1

เขาเรียนสาย

2

ขาดเรียน /ลาไมถูกระเบียบ

3

6

ออกนอกหองเรียนโดยไมรอให
อาจารยอนุญาต
ไมสนใจเรียน / คุยมาก / เลน
โทรศัพท
นําอาหารมารับประทานใน
หองเรียน
นํางานในวิชาอื่นมาทําในหองเรียน

7

แตงกายผิดระเบียบ

4
5

1

ครั้งที่/อาจารยผูประเมิน
2
3
4

5
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การแปลวารสารภาษาอังกฤษ
กรอบรายงานการแปล และวิเคราะหบทความเกี่ยวกับการพยาบาลผูใหญ 2
-------------------------วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
1. สรุปเนื้อหาจากวารสารทางวิชาชีพการพยาบาลผูใหญ
2. วิเคราะหสาระประกอบขอมูลสนับสนุน
3. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควา การอาน รวมทั้งการทํารายงานอยางเปนระบบ
4. พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในงานที่มอบหมาย
5. เลือกขอมูลและจัดการขอมูลจากสารสนเทศได
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารดวยการเขียนรายงาน
แนวทางการจัดทํารายงาน
1. นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุมที่ระบุวาตองแปลวารสารในหนวยการเรียนใด (ตามตารางรายชื่อ) ใหไป
คนหาบทความจากวารสาร หรือฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใน Internet ที่เปนภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษาตองนําบทความที่เลือกไว ไปปรึกษาอาจารยประจํากลุมใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25
มกราคม 2561 เมื่ออาจารยประจํากลุมอนุญาต ใหนักศึกษาถายเอกสารตนฉบับใหอาจารยประจํากลุม 1 ชุด
และนําชื่อบทความมาแจงใหอาจารยเรณู ขวัญยืนรับทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ หองพัก
อาจารยชั้น 4 หากพนกําหนดจะถูกตัดคะแนนความตรงตอเวลาเปนรายกลุม
3. บทความที่นํามาแปลควรมีความยาวประมาณ 3 – 5 หนา พิมพหรือลงในฐานขอมูลหรือวารสาร
มาแลวไมเกิน 5 ป (ตั้งแตป ค.ศ. 2013 – 2017)
4. นักศึกษาตองสรุปเนื้อหาบทความ วิเคราะหเนื้อหาสาระของบทความที่ศึกษาวาสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการพยาบาลผูใหญไดอยางไร ขอดี ขอดอยของสาระบทความประกอบขอมูล
เหตุผลสนับสนุน พิมพเปนภาษาไทยความยาวไมเกิน 2 หนา A 4 (ถามีรูปประกอบใหความยาวไมเกิน 3 หนา)
สงอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 (ฉบับที่สมบูรณแลว) และแนบตนฉบับ พรอม
เนื้อหานําเสนอใน E-Learning
5. นักศึกษาทุกกลุมตองนําบทความที่สรุปแลวไปนําเสนอใน E-Learning เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูในวันที่ 31 มีนาคม 2561
6. นักศึกษาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบไปอานบทความที่เพื่อนแขวนไวใน E-Learning อยางนอย 3
เรื่อง (นอกเหนือจากเรื่องของตัวเอง) อาจารยจะสุมถามเรื่องราวในบทความจากนักศึกษาคนใดก็ไดในชวงเวลา
ที่บทความนําเสนอและจะนําเนื้อหามาออกสอบได
7. พบอาจารยประจํากลุ มจํ านวน 2 ครั้ งๆ ละ 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานความกาวหนาของงาน และ
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในกลุม
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
เวลา 11.00 - 12.00 น.
กําหนดสงงาน
นําเสนอทาง E-Learning วันที่ 31 มีนาคม 2561
รายงานวันที่ 26 เมษายน 2561 กอนเวลา 16.30 น. ที่อาจารยประจํากลุม
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เกณฑการประเมินผล
ประเมินรายกลุม
1. สรุปสาระสําคัญครบถวน
2. วิเคราะหเนื้อหาสาระของบทความที่ศึกษาวาสามารถนําไปประยุกตใช
เกิดประโยชนกับการพยาบาลผูใหญไดอยางไร ขอดี ขอดอยของสาระ
ประกอบขอมูลเหตุผลสนับสนุน
3. มีความกาวหนาของงาน
4. แลกเปลี่ยนสาระที่สําคัญใหเพื่อนในกลุมรับรู
5. รายงานเรียบเรียงเปนภาษาไทยที่สละสลวย
6. รูปแบบรายงานสวยงาม เรียบรอย สะอาด
7. นําเสนองานทาง E-Learning
ประเมินรายบุคคล
การทํางานเปนทีม

รวม

การทํางานเปนทีมประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม ดังนี้
1. การมีสวนรวมวางแผนดําเนินงานในกลุม
2. มีความรับผิดชอบตองานตนเอง และงานของกลุม
3. แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม
4. ความกระตือรือรนและตรงตอเวลา
5. มีจิตอาสา และเสียสละ

30
20
15
15
15
5
50

คะแนน
คะแนน ให
บทความ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20 คะแนน
170 คะแนน
4
4
4
4
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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การจัดทํารายงานประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปกรายงาน ตามตัวอยางที่กําหนด
คํานํา
สารบัญ
สรุปเนื้อหาและวิเคราะหขอดี ขอดอย การนําไปประยุกตใชในบทบาทการพยาบาล
เอกสารอางอิง ตามรูปแบบการเขียนรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

................................................................................................................................................................
ตัวอยางปกรายงาน

รายงานการศึกษาบทความวิชาการทางการพยาบาล
เรื่อง................................................................................................
โดย
ชือ่ นักศึกษา...........................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา......................................
เสนอ
........................................................................
(อาจารยที่ปรึกษา)

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชุดวิชา 6043202 การพยาบาลผูใหญ 2
สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แบบประเมินผลการนําเสนองานทาง E-Learning

วิชาการพยาบาลผูใหญ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษากลุมอาจารย……………………………………………………………เรื่อง…………………………………………………
รายชื่อนักศึกษาประจํากลุม…………………………………………………………………………………………………………….
ลําดับ

รายการประเมิน

1

ส า ม า ร ถ อ อก แ บ บ ก า รนํ า เ ส น อ โ ด ย ก ร อ ง
สาระสํ าคั ญ จากรายงานมานํา เสนอไดครอบคลุม
ประเด็นสําคัญและเหมาะสม (30%) = คะแนนที่ได
x3
ผูนําเสนอมีความรูและความเขาใจในสิ่งที่นําเสนอ
และสามารถทํ า ให ผู อ า น/ฟ ง เกิ ด ความกระจ า ง
(30%) = คะแนนที่ได x 3
สามารถใชสื่อในการนําเสนอได เหมาะสม ชัดเจน
นาสนใจ (20%) = คะแนนที่ได x 2
ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ถูกตอง ชัดเจน (10%) =
คะแนนที่ได x 1
นําเสนอไดตามเวลาที่กําหนด (10%) = คะแนนที่
ได x 1
รวม คะแนนเต็ม 50 คะแนน (7.5%)

2
3
4
5

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
ผูประเมิน...............................................................
วันที่................................................................
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แบบประเมินรายงานบทความทางการพยาบาล

วิชาการพยาบาลผูใหญ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ
รหัส
เลขที่
กลุมที่
อาจารยประจํากลุม.....................................................................................................................................................
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
ลําดับ
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
1 สรุปสาระสําคัญครบถวน (x น้ําหนัก 3)
2 แปลเนื้อหาสาระของบทความที่ศึกษาไดถูกตอง ตรงประเด็น
และสามารถวิ เ คราะห สรุ ป เนื้ อ หาของสาระบทความ
ประกอบขอมูลเหตุผลสนับสนุน (x น้ําหนัก 2)
3 มีความกาวหนาของงาน (x น้ําหนัก 3)
4 แลกเปลี่ยนสาระที่สําคัญใหเพื่อนในกลุมรับรู (x น้ําหนัก 3)
รวมความถี่
คะแนนเต็ม X ความถี่
รวมคะแนนที่ได 55 คะแนน (5%)
5 เนื้อหาสาระสําคัญครบถวน (x น้ําหนัก 3)
6 วิเคราะหเนื้อหาสาระของบทความที่ศึกษาวาสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการพยาบาลผูใหญไดอยางไร
ข อ ดี ข อ ด อ ยของสาระบทความประกอบข อ มู ล เหตุ ผ ล
สนับสนุน (x น้ําหนัก 2)
7 รายงานเรียบเรียงเปนภาษาไทยไดสละสลวย (x น้ําหนัก 3)
รูปแบบรายงานสวยงาม สะอาด เรียบรอย ตรงตอเวลา (x
น้ําหนัก 1)
รวมความถี่
คะแนนเต็ม X ความถี่
รวมคะแนนที่ได 45 คะแนน (7.5%)

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูประเมิน...............................................................
วันที่....................................................................
การแปลคาคะแนน
5 = บทความมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา และระยะเวลาตีพิมพ วิเคราะหไดถูกตอง ครอบคลุม สรุปได
กระชับ ตรงประเด็น สงงานทุกขั้นตอนตรงตามเวลา สมาชิกทุกคนสามารถอธิบายบทความไดถูกตองเปน
สวนใหญ (ถาเปนบทความภาษาอังกฤษแปลไดตรงกับตนฉบับเกือบ 80%)
4 = บทความมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา หรือระยะเวลาตีพิมพ วิเคราะหไดถูกตอง สรุปเนื้อหาไดถูกตอง
แตไมคอยกระชับ สงงานตรงเวลาในบางขั้นตอน สมาชิกกลุมสวนใหญอธิบายบทความไดถูกตอง (ถาเปน
บทความภาษาอังกฤษแปลไดตรงกับตนฉบับเกือบ 70%)
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3 = บทความมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา หรือระยะเวลาตีพิมพ วิเคราะหไดถูกตองบางสวน สรุปเนื้อหา
ไดคอนขางถูกตองแตไมกระชับ สงงานตรงเวลาเพียง 1 – 2 ครั้ง สมาชิกกลุมอธิบายบทความไดถูกตอง
เพียง 2 คน (ถาเปนบทความภาษาอังกฤษแปลไดตรงกับตนฉบับเกือบ 60%)
2 = บทความไมเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา หรือระยะเวลาตีพิมพ วิเคราะหและสรุปเนื้อหาไมคอยถูกตอง ไม
กระชับ สงงานไมตรงเวลาแตมีการติดตามงานของตนเองสม่ําเสมอ สมาชิกกลุมอธิบายบทความไดถูกตอง
เพียง 1 คน (ถาเปนบทความภาษาอังกฤษแปลไดตรงกับตนฉบับเกือบ 50%)
1 = บทความไมเหมาะสมทั้งเรื่อง เนื้อหาและระยะเวลาตีพิมพ ไมมีการวิเคราะห สรุปเนื้อหาไมถูกตอง ไม
กระชับ สงงานไมตรงเวลา สมาชิกกลุมไมมีความเขาใจในเนื้อหา
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แบบประเมินผลการทํางานเปนทีม และแบงงานภายในกลุมของนักศึกษา
วิชาการพยาบาลผูใหญ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.............................................................................................................................................................
รายวิชา การพยาบาลผูใหญ 1 หนวยที.่ ...........................................................กลุมที่...................รายชื่อ
นักศึกษา
1……………………………………………………2…………..…………………………………3………………………………………
4……………………………………………………5…………..…………………………………6………………………………………
7……………………………………………………8…………..…………………………………9………………………………………
อาจารยประจําหนวย..............................................................................................................................
ระดับคะแนน 4 = ดีมาก, 3 = ดี,
2 = พอใช, 1 = ปรับปรุง
นักศึกษาในกลุมคนที่
ลําดับ
ประเด็นการประเมินการทํางาน และการแบงงาน
ที่
1 2 3 4 5 6
1 ใหรวมมือกันในการทําวางแผนรายงานกลุม (4)
2 ความรับผิดชอบตองานของตนเองและงานกลุม(4)
3 แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม (4)
4 ความกระตือรือรนและตรงตอเวลา (4)
5 ความสามารถในการประสานงานภายกลุมมีจิต
อาสา และเสียสละ (4)
รวมความถี่
รวมคะแนน (20 คะแนน)
คิดคะแนนเปน 3 %
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ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
นักศึกษาผูประเมิน...................................................
วันที่.........................................................................
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