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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6021503 กำรพยำบำลพื้นฐำน (Fundamentals of Nursing)
2. จานวนหน่วย
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน/ อำจำรย์พมิ พ์ขวัญ แก้วเกลือ่ น
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง
อาจารย์ผู้สอนทฤษฎี
1. อำจำรย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
5. อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน
2. อำจำรย์ดร.เพลินตำ พิพฒ
ั น์สมบัติ
6. อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
3. อำจำรย์พัชมน อ้นโต
7. อำจำรย์อิสรำ โยริยะ
4. อำจำรย์เรณู ขวัญยืน
อาจารย์ประจากลุ่มทดลอง
1. อำจำรย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
10. อำจำรย์ดร. ฐิตำพร เขียนวงษ์
2. อำจำรย์ดร.เพลินตำ พิพฒ
ั น์สมบัติ
11. อำจำรย์ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
3. อำจำรย์ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
12. อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน
4. อำจำรย์ชญำณิศ ชอบอรุณสิทธิ
13. อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
5. อำจำรย์เรณู ขวัญยืน
14. อำจำรย์จตุรดำ จริยำรัตนกูล
6. อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
15. อำจำรย์อสิ รำ โยริยะ
7. อำจำรย์ดร.ชรริน ขวัญเนตร
16. อำจำรย์ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
8. อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
17. อำจำรย์อันธิฌำ สำยบุญศรี
9. อำจำรย์พัชมน อ้นโต
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 ตอน A จำนวน 61 คน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถานที่เรียน ห้อง 401และห้องฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพืน้ ฐำน คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร
แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจแนวคิดหลักกำรกำรพยำบำล บทบำทของพยำบำล และกำรทดลอง
ปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร
กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผู้ใช้บริกำรและครอบครัว กำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของผู้ป่วย ด้ำนควำมสุขสบำยและควำมปลอดภัย สุขอนำมัยส่วนบุคคล
และสิ่งแวดล้อม อำหำรและน้ำ ออกซิเจน และกำรขับถ่ำย กำรใช้ควำมร้อน ควำมเย็นในกำรบำบัด กำร
ประเมินและบันทึกสัญญำณชีพ กำรบริหำรยำ กำรรับใหม่ และกำรจำหน่ำย ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของกำร
ดูแลสุขภำพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร และจริยธรรมวิชำชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเรียนรู้สำระ แนวคิด หลักกำรกำรพยำบำล บทบำทของพยำบำล และกำรทดลอง
ปฏิบัติกำรพยำบำล อย่ำงเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร
กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผู้ใช้บริกำร และครอบครัว กำรป้องกัน และควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของผู้ป่วย ด้ำนควำมสุขสบำยและควำมปลอดภัย สุขอนำมัยส่วนบุคคล
และสิ่งแวดล้อม อำหำรและน้ำ ออกซิเจน และกำรขับถ่ำย กำรใช้ควำมร้อน ควำมเย็นในกำรบำบัด กำร
ประเมินและบันทึกสัญญำณชีพ กำรบริหำรยำ กำรรับใหม่ และกำรจำหน่ำย ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติของกำร
ดูแลสุขภำพโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร และจริยธรรมวิชำชีพ
2.2 ได้มีกำรปรับปรุงแผนกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
2.2.1 จัดเพิ่มแนวคิดควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วย
2.2.2 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
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2.2.3 จัดรวมรำยวิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน 1 และวิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน 2 ในหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) เป็นวิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน ในหลักสูตรพยำบำลศำสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดหลักกำรกำรพยำบำลบทบำทของพยำบำล และกำรทดลองปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเป็น
องค์รวม โดยใช้ก ระบวนกำรพยำบำล เกี่ ยวกั บ ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บ ริกำร กำรปฏิสัม พันธ์ร ะหว่ำง
พยำบำลกับผู้ใช้บริกำร และครอบครัว กำรป้องกัน และควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อ กำรตอบสนองควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของผู้ป่วย ด้ำนควำมสุขสบำยและควำมปลอดภัย สุขอนำมั ยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
อำหำรและน้ำ ออกซิเจน และกำรขับถ่ำย กำรใช้ควำมร้อน ควำมเย็นในกำรบำบัด กำรประเมินและบันทึก
สัญ ญำณชีพ กำรบริห ำรยำ กำรรับ ใหม่ และกำรจำหน่ำย ครอบคลุมทั้ ง 4 มิติของกำรดูแลสุขภำพ โดย
คำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร และจริยธรรมวิชำชีพ
Concepts, principles of nursing, nurse’ s roles; laboratory nursing practices using
nursing process and holistic approach on patient safety, nurse-client and family
relationships, prevention and control of the transmission of microorganism, to respond to
patient’s basic needs on comfort and safety, personal hygiene and environment, foot and
water, oxygen and excretion; applying heat and cold for therapeutic purposes, taking and
recording vital signs, drug administration, admission and discharge of patient; covering four
dimensions of caring regarding to clients’ rights and professional ethics.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกทดลอง

30 ชั่วโมง

-

30 ชั่วโมง

การศึกษา
ด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 นักศึกษำนัดวันเวลำล่วงหน้ำ หรือมำพบตำมเวลำที่จัดให้
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3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ (เฉพำะ
รำยที่ต้องกำรหรือในรำยบุคคลที่มีกำรเรียนช้ำเป็นกำรส่วนตัว)
3.3 อำจำรย์ให้นักศึกษำปรึกษำได้ทำง E-mail, Facebook
อาจารย์ให้คาปรึกษา

สถานที่
ให้คาปรึกษา
ห้องสำขำวิชำกำร
พยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ ชั้น 4
ห้องสำขำวิชำกำร
พยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ ชั้น 3

1. อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

2. อำจำรย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน

เบอร์โทรศัพท์และ Email
address
083 – 0185611
Phacharin.pro@gmail.com

ตารางเวลาให้
คาปรึกษา
ทุกวันศุกร์ เวลำ
13.00-16.00 น.

086-2394331
pimkhun@yahoo.com

ทุกวันศุกร์ เวลำ
13.00-16.00 น.

3.4 อำจำรย์ให้เวลำกับนักศึกษำที่เรียนอ่อนในกลุ่มนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนอ่อน จัดช่วยเหลือให้มีกำร
ทบทวนเนื้อหำในวิชำท่องศัพท์ และจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลำด้วยตนเอง
3.5 ในหน่วยที่มีกำรฝึกภำคทดลองจัดทำVCD สำธิตขั้นตอนกำรปฏิบัติไว้ อนุญำตให้นักศึกษำยืมเพื่อ
ศึกษำนอกเวลำเรียน และนำเผยแพร่ทำงอีเลิร์นนิ่ง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม

• 4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำ จริยธรรมและ

วิธีการสอน

1. มีกำรปฐมนิเทศรำยวิชำเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยด้ำนจริยธรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพ
◌ 4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี และควำม จรรยำบรรณ ของพยำบำล วิธีกำร
เรียนกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติภำค
ชั่วได้
• 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และผลกำรกระทำ ทดลอง
2. ชี้แจงถึงพฤติกรรมกำรเข้ำศึกษำ
ของตนเอง
ภำคทฤษฎี ภำคทดลองและกำรเข้ำ
• 4.1.4 มีควำมเสียสละ ซื่อสัตย์ และมีวินัย
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
3. จั ด ให้ มีกำรเรี ย นกำรสอนโดยใช้

วิธีการประเมินผล

1. พฤติกรรมกำรเข้ำ
ห้องเรียน กำรเข้ำห้อง
ฝึกภำคทดลอง กำรส่ง
งำนที่ได้รับมอบหมำย
ตรงตำมกำหนดเวลำ
2. พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติขณะสอบ
ภำคทฤษฎีและภำค
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
• 4.1.5 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ กระบวนกำรกลุ่ม กำรฝึกปฏิบัติภำค ทดลองจำกกำรสังเกต
ทดลอง และกำรเข้ ำฝึ กปฏิ บั ติ ด้ วย ของผู้สอน
และตระหนักในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
◌ 4.1.7 ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร โดยให้ ข้ อ มู ล ที่ ตนเอง
ถู ก ต้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรตั ด สิ น ใจ ไม่ เปิ ด เผย
ควำมลั บ เป็ น ตั วแทนในกำรสื่ อควำมต้ องกำร และไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร
◌ 4.1.8 มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรเรี ย นรู้ และพั ฒ นำ
ตนเอง วิชำชีพ และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 ความรู้
1. กำรอภิปรำย
• 4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ที่ 1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น
เป็นพื้นฐำนชีวิตและสุขภำพ
(Experiential Learning)
ชั้นเรียน
• 4.2.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 2. จัดให้มีกำรนำควำมรู้สู่กำรฝึก 2. ข้อสอบกลำงภำค
พื้นฐำน
ภำคทดลองกำรพยำบำลขั้นพื้นฐำน และปลำยภำค ที่เน้น
◌ 4.2.3 มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำใจในกระบวนกำรพยำบำล ในห้องปฏิบัติกำรพยำบำลโดยใช้
กำรใช้สถำนกำรณ์กำร
กระบวนกำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
เทคนิคกำรสำธิต เทคนิคเน้นกำรฝึก แก้ปัญหำที่ได้เรียนรู้
ปฏิบัติ และผลสะท้อนจำกผู้เรียน
3. คะแนนจำก
และผู้สอน
กำรสอบภำคทดลอง
3. จัดกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิด 4. กำรสังเกตกำรมี
อย่ำงมีวิจำรณญำณโดยผู้สอน
ส่วนร่วมตอบคำถำม
กระตุ้นถำมผู้เรียน และโน้มน้ำว
และแสดงควำม
สร้ำงสถำนกำรณ์ให้ผู้เรียนขยำย
คิดเห็น
ควำมคิดและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้
5. ผลงำนกำรสรุป
4. เปิดโอกำศให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง บทเรียนส่งในแต่ละ
ควำมคิดเห็น
หน่วยกำรเรียนทฤษฎี
5. ให้นักศึกษำสรุปบทเรียนหลังกำร
เรี ยนรู้ ในหน่ วยกำรเรีย นทฤษฎี ส่ ง
อำจำรย์ผู้สอน
4.3 ทักษะทางปัญญา
1. ผลงำน VDO
• 4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ต นเอง รู้ จุด อ่อ นจุด แข็ง ของ 1. ให้นักศึกษำบันทึก VDO กำร
ปฏิบัติ และเลือกผลงำนที่ดีที่สุด
2. สอบทักษะปฏิบัติ
ตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรเรียนรู้และพัฒนำ
ในห้องทดลอง
◌ 4.3.2 สำมำรถวิ เ ครำะห์ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จำก นำมำส่งอำจำรย์
2.กำรสะท้อนคิดปัญหำที่เกิดขึ้นจำก 3. จำกกำรสะท้อนคิด
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและเชื่อถือได้
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
• 4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบมีวิจำรณญำณ โดยใช้ กำรเรียนในภำคทฤษฏีสู่กำรปฏิบัติ
ในห้องทดลอง
องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำร
ตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันและปัญหำเชิง 3. กำรใช้กำรเรียนกำรสอนแบบมี
ส่วนร่วมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น
วิชำชีพ
ประสบกำรณ์ (Experiential
Learning)
4.4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. จั ด ให้ มีกำรเรีย นกำรสอนโดยให้
◌ 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้เรียน นักศึกษำฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในกำร
และกับผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
ให้กำรพยำบำลต่อผู้ป่วย

วิธีการประเมินผล
4. กำรสอบที่เน้นกำร
ใช้สถำนกำรณ์กำร
แก้ปัญหำ

1. ประเมินตนเอง
2. กำรสอบภำค
ทดลอง

• 4.4.2 สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับบุคลำกรในทีมสุขภำพ
ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเกิดควำมปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริกำร
◌ 4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติวิชำชีพ
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ม อ บ ห ม ำ ย ง ำน ให้ ค ำน ว ณ
• 4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่ำง ปริมำณยำ ขนำดยำ
2. มอบหมำยให้ ศึ กษำค้ นคว้ำด้วย
เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติวิชำชีพ
ตนเองจำก Website,
• 4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพ E-learning, และ ฐำนข้อมูลต่ำงๆที่
เพื่อกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดไปยังบุคคลและกลุ่มคน ได้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพยำบำลพื้ น ฐำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
และนำมำอภิปรำยแลกเปลี่ยนในชั้น
◌ 4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้ภำษำไทย
เรียนและในกลุ่ม
ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

1. กำรทดสอบโดย
กำรมอบโจทย์ให้ฝึก
คำนวณ
2. คุณภำพของผล
กำรศึกษำค้นคว้ำและ
กำรนำเสนอในกลุ่ม
3. ผลงำน VDO
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
แนะนำกำรเรียนกำรสอน
พฤ.17 ม.ค.62 ในรำยวิชำ
(8-10น.)
(2ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ แนะนำ

อาจารย์ผู้สอน
อ.พัชรินทร์ พรมสอน

ลักษณะวิชำ

- แผนกำรเรียนกำรสอน
- หลักกำรเข้ำชมวิดีโอ E-Learning
และกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

- กำรวัดและประเมินผล
หน่วยที่ 1 บทนา
1.1 ควำมต้องกำรพื้นฐำนของบุคคล
1.2 ขอบเขตหน้ำที่ของพยำบำล
1.3 บทบำทของพยำบำล
1.4 บทบำทของพยำบำลวิชำชีพ ใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
1.5 ควำมหมำยควำมปลอดภัยของ
ผูป้ ่วยและผลกระทบ
1.6 หลักกำรดูแลผู้ป่วยกับกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล
1.7 กำรนำข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้ใน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำน

- กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น
ประสบกำรณ์ (Experiential
Learning)
-กระตุ้นถำมผู้เรียน และโน้มน้ำว
สร้ำงสถำนกำรณ์ให้ผู้เรียนขยำย
ควำมคิดและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้

หน่วยที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู้ป่วยและครอบครัว
2.1 วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
2.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว
2.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับ
เพื่อนร่วมงำน
2.4 ปัจจัยด้ำนมนุษย์กับควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย

- บรรยำย
-กระตุ้นถำมผู้เรียน และโน้มน้ำว
สร้ำงสถำนกำรณ์ให้ผู้เรียนขยำย
ควำมคิดและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้

อ.พัชรินทร์ พรมสอน

- เปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำ อภิ ป รำย
ซักถำม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- ให้นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง

- เปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำ อภิ ป รำย
ซักถำม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- ให้นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง

อ.พัชรินทร์ พรมสอน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
1
พฤ.17 ม.ค.62
(10-12น.)
(2ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย์ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 3 หลักการพยาบาลและ
- บรรยำย มอบหมำยให้นักศึกษำ ชมวี อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
เทคนิคการป้องกันและควบคุมการ ดี ทั ศน์ เรื่ องกำรหลั กกำรพยำบำลและ
แพร่กระจายเชื้อ
เทคนิ ค กำรป้ อ งกั น และควบคุ ม กำร
3.1 วงจรของกำรติดเชื้อ
แพร่กระจำยเชื้ อ 6 เรื่องได้ แก่กำรล้ำง
3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเกิดกำร มือ กำรใส่ เสื้ อห้ องผ่ำตั ด กำรใส่ถุ งมื อ
ติดเชื้อ
กำรหยิ บจั บของปรำศจำกเชื้ อ กำรท ำ
3.3 หลักกำรควบคุมกำรติดเชื้อ
แผลและกำรพั นผ้ ำ ก่ อนกำรสอน 1
3.4 หลักกำรทำควำมสะอำดเครื่องมือ สัปดำห์
เครื่องใช้
- มอบ ห มำยงำนให้ ท ำกำรศึ กษำ
3.5 หลักกำรฆ่ำเชื้อ
ค้นคว้ำด้วยตนเองจำก Website,
E-learning ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ที่
ศึกษำ และนำมำอภิปรำยแลกเปลี่ย น
ในชั้นเรีย นและในกลุ่ มอำจำรย์ผู้ สอน
สรุปประเด็น

2
พฤ.24 ม.ค.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3 หลักการพยาบาลและ
เทคนิคการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ
3.6 หลักกำรแยกผู้ป่วย
3.7 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีแผล
3.8 กำรพันผ้ำ
3.9 กำรคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย
3.10 กำรป้องกันและกำรควบคุมกำร
ติดเชื้อเพื่อควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำรในกำร
พยำบำล

หัวข้อ/รายละเอียด

- บรรยำย
- มอบหมำยให้นักศึกษำ ชมวีดีทัศน์
เรื่องกำรหลักกำรพยำบำลและเทคนิค
กำรป้องกันและควบคุมกำร
แพร่กระจำยเชื้อ 6 เรื่องได้แก่กำรล้ำง
มือ กำรใส่เสื้อห้องผ่ำตัด กำรใส่ถุงมือ
กำรหยิบจับของปรำศจำกเชื้อ กำรทำ
แผลและกำรพันผ้ำ ก่อนกำรสอน 1
สัปดำห์
- มอบหมำยงำนให้ทำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองจำก Website,
E-learning ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อที่
ศึกษำ และนำมำอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียนและในกลุ่ม
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง

อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
2
พฤ.24 ม.ค.62
(10-12น.)
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย์ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 5 การใช้ความร้อน ความ
- นำเข้ำสู่บทเรียน โดยให้นักศึกษำ
อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
เย็นในการบาบัด
อำสำสมัคร 1 คน เล่ำถึงประสบกำรณ์
5.1หลักในกำรเลือกใช้ ควำมร้อน
ที่ได้รับกำรบำบัดด้วยควำมร้อนและ
ควำมเย็นในกำรบำบัด
ควำมเย็น
5.2 กำรประคบร้อน
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 6 คน
5.3 กำรประคบเย็น
แจกโจทย์สถำนกำรณ์ 10 สถำนกำรณ์
5.4 กำรเช็ดตัวลดไข้
ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มวำงแผนบำบัด
5.5 กำรนั่งแช่ก้น
ด้วยควำมร้อนและควำมเย็นตำม
5.6 ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ควำมร้อน สถำนกำรณ์ที่ได้รับ พร้อมนำเสนอ
ควำมเย็นในกำรบำบัด
และทำรูปเล่มรำยงำนส่งอำจำรย์
- ให้นักศึกษำกลุ่มอื่นๆร่วมแสดงควำม
คิดเห็น
- ให้นักศึกษำช่วยกันสรุปประเด็น

3
พฤ.31 ม.ค.62
(8-12น.)
(4ชั่วโมง)

หน่วยที่ 4 การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล ความสุขสบายความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถ
ของบุคคลในกำรป้องกันตนเองจำก
อันตรำย
4.2 ประเภทของอันตรำยที่เกิดใน
โรงพยำบำล
4.3 อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบำย
และปลอดภัย
4.4 กำรออกกำลังกำย
4.5 กำรทำควำมปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรป้องกัน
ตนเองจำกอันตรำย
4.6 ประเภทของอันตรำยที่เกิดใน
โรงพยำบำล
4.7 อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบำย
และปลอดภัย
4.8 กำรช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหว

หัวข้อ/รายละเอียด

- บรรยำย
อ.ดร.เพลินตำ
- มอบหมำยให้ นั ก ศึ ก ษำชมวิ ดี ทั ศ น์ พิพัฒน์สมบัติ
เรื่องกำรทำเตียง กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
กำรจั ดท่ ำ และกำรออกกำลั งกำยกำร
อำบน้ำและกำรสระผม
- สำธิตกำรทำเตียง กำรเคลื่อนย้ำย
ผู้ป่วย กำรจัดท่ำและกำรออกกำลัง
กำยกำรอำบน้ำและกำรสระผม
- มอบ ห มำยงำนให้ ท ำกำรศึ กษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองจำก Website,
E-learning ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ศึกษำ และนำมำอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน และในกลุ่ม
อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน

และกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงปลอดภัย
4.9 กำรจัดท่ำนอนผู้ป่วย
4.10 กำรทำเตียงและจัดสิ่งแวดล้อม
อย่ำงปลอดภัย
4.11 สะอำดผิวหนัง
4.12 กำรทำควำมสะอำดผม ใบหน้ำ
ปำก หู ตำ จมูก เท้ำ และเล็บ
4.13 กำรทำควำมสะอำดอวัยวะ
สืบพันธุ์
4.14 กำรสวนล้ำงช่องคลอด
4.15 ควำมปลอดภัยในกำรดูแล
สุขอนำมัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
4
พฤ.7 ก.พ.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

4
พฤ.7 ก.พ.62
(10-12น.)
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 6 หลักและวิธีการวัดและ
บันทึกสัญญาณชีพ
6.1 หลักปฏิบัติและควำมปลอดภัยใน
กำรวัดสัญญำณชีพ
6.2 หลักในกำรใช้หูฟังและอุปกรณ์
กำรวัดสัญญำณชีพ
6.3 กำรวัดปรอท อัตรำกำรหำยใจ
อัตรำกำรเต้นของหัวใจ และควำมดัน
โลหิต
6.4 หลักในกำรใช้เครื่องวัดสัญญำณ
ชีพที่เป็นระบบอัตโนมัติ
6.5 กำรบันทึกสัญญำณชีพ

- บรรยำยโดยใช้ Power point

อ.เรณู ขวัญยืน

หน่วยที่ 7 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลในการให้ยาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับยาและมาตรฐานการให้ยา
7.1 คำสั่งกำรรักษำ
7.2 มำตรำและตัวย่อที่ใช้ในกำร
บริหำรยำ
7.3 กำรให้ยำทำงปำก

- ให้นักศึกษำศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำกำร อ. พัชรินทร์ พรมสอน
เรียนรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และจำก
สื่อออนไลน์ที่อำจำรย์จัดเตรียมไว้ให้
ก่อนเข้ำเรียน
- ในชั่วโมงกำรเรียน กำหนดโจทย์
สถำนกำรณ์ เพื่อฝึกทักษะกำรคำนวณ
ขนำดยำ เปิดโอกำสให้นักศึกษำ

- กรณีศึกษำเรื่องกำรมีไข้ พร้อมให้
นักศึกษำร่วมแสดงควำมคิดเห็น

- ยกตัวอย่ำงกำรวัดกำรติดตำม
สัญญำณชีพจำกประสบกำรณ์
ที่ผ่ำนมำ

- สำธิตกำรวัดและบันทึกสัญญำณชีพ
และให้นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

7.4 กำรให้ยำเข้ำใต้ผิวหนัง
7.5 กำรให้ยำระหว่ำงผิวหนัง
7.6 กำรให้ยำทำงหลอดเลือดดำ
7.7 ควำมปลอดภัยในกำรให้ยำ ทำง
หลอดเลือดดำ
7.8 ควำมปลอดภัยในผู้ป่วยเกี่ยวกับ
กำรใช้ยำแนวคิดและหลักกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุสมผล
5
Labหน่วยที่ 3 การดูแลควบคุมการ
พฤ.14 ก.พ.62 แพร่กระจายเชื้อ
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

5
Lab หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยและ
พฤ.14 ก.พ.62 การดูแลสุขอนามัย
(10-12น.)
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
อภิปรำย ซักถำม แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง

-สำธิต กำรหยิ บ จับ ของปรำศจำกเชื้ อ
กำรท ำแผลและกำรใส่ เสื้ อห้ องผ่ ำตั ด
กำรใส่ถุงมือกำรล้ำงมือและกำรพันผ้ำ
และให้นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ

อาจารย์ผู้สอน

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
– อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
- สำธิต กำรท ำเตี ยง กำรเคลื่อนย้ ำย - อ.ดร.เพลินตำ
ผู้ป่วยและกำรออกกำลังกำย
พิพัฒน์สมบัติ
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ - อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
กำรทำเตียง กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
กำรจัดท่ำและกำรออกกำลังกำยกำร - อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
ทำควำมสะอำดร่ำงกำยผู้ป่วย กำร
- อ.เรณู ขวัญยืน
อำบน้ำ สระผม นวดหลัง
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- มอบหมำยให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติด้วย - อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
ตนเองในห้องสำธิต
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
– อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
6
พฤ.21 ก.พ.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย์ผู้สอน
สื่อที่ใช้
หน่วยที่ 8 หลักการและเทคนิคการ - ให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลกำรให้สำร อ.ธีระชล สำตสิน
พยาบาลในการให้สารน้าและเลือด น้ำทำงหลอดเลือดดำจำกฐำนข้อมูล
ทางหลอดเลือดดา
ต่ำงๆ เช่น Website, E-learning
8.1 กำรให้สำรน้ำทำงหลอดเลือดดำ - กำหนดโจทย์ สถำนกำรณ์
8.2 กำรให้เลือด
ให้นักศึกษำตอบคำถำมและแสดง
8.3 ควำมปลอดภัยในกำรให้สำรน้ำ
ควำมคิดเห็น
และเลือด ทำงหลอดเลือดดำ
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
6
หน่วยที่ 9 หลักการและเทคนิคการ - บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power point อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
พฤ.21 ก.พ.62 พยาบาลเพื่อตอบสนองความ
เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำร
(10-12น.) ต้องการออกซิเจนของร่างกาย
พยำบำลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
(2 ชั่วโมง) 9.1 กำรแลกเปลี่ยนออกซิเจนใน
ด้ำนออกซิเจนของร่ำงกำยโดยคำนึงถึง
ร่ำงกำย
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
9.2 กำรหำยใจ
- อภิปรำย ซักถำมแลกเปลี่ยนควำม
9.3 ภำวะพร่องออกซิเจน
คิดเห็น
9.4 กำรให้ออกซิเจน
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
9.5 กำรดูดเสมหะกำรพ่นยำแบบฝอย มอบหมำยให้ดู VCD กำรดูดเสมหะ
ละออง
กำรพ่นยำแบบฝอยละออง
9.6 กำรฝึกหำยใจและกำรไออย่ำงมี - นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
ประสิทธิภำพ
9.7 เทคนิคและควำมปลอดภัย
กำรตอบสนองควำมต้องกำรออกซิเจน
หัวข้อ/รายละเอียด

7
สอบ lab หน่วยที่ 3 การดูแล
พฤ.28 ก.พ.62 ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน
– อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

7
สอบ lab หน่วยที่ 4 ความปลอดภัย
พฤ.28 ก.พ.62 และการดูแลสุขอนามัย
(10-12น.)
(2 ชั่วโมง)

8
พฤ.7 มี.ค.62
(8-9.30น.)
1ชั่วโมง30นำที
8
พฤ.7 มี.ค.62
(10-12)
(2 ชั่วโมง)

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
– อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1-7

หน่วยที่ 10 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านอาหารและน้า
10.1 ควำมผิดปกติของระบบ
ทำงเดินอำหำร อำกำรและอำกำรแสดง
ของผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของระบบ
ทำงเดินอำหำร
10.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมสมดุล
สำรน้ำและอิเล็คโทรลัยต์ในร่ำงกำย
10.3 กำรประเมินภำวะขำดน้ำและภำวะ
ทำงโภชนำกำร
10.4 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีควำม
ผิดปกติของระบบทำงเดินอำหำร
10.5 กำรพยำบำลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ในกำรรับประทำนอำหำรและน้ำ

- บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power point อ.อิสรำ โยริยะ
เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำร
พยำบำลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ด้ำนอำหำรและน้ำโดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย
- นักศึกษำ อภิปรำย ซักถำม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- มอบหมำยให้ดู VCD กำรใส่สำยยำง
ทำงจมูกและกำรให้อำหำรทำงสำย
ยำง
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน

10.6 กำรใส่สำยให้อำหำร
10.7 หลักกำรดูแลและควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วยที่ใส่สำยให้อำหำร
10.8 ภำวะแทรกซ้อนที่เกิดจำกกำรให้
อำหำรทำงสำยให้อำหำร
9
Lab หน่วยที่ 6 การวัดสัญญาณชีพ
พฤ.14 มี.ค.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

- สำธิตและให้นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ - อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

9
Lab หน่วยที่ 9 หลักการและเทคนิค
พฤ.14 มี.ค.62 การพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
(10-12น.) ต้องการออกซิเจนของร่างกาย
(2 ชั่วโมง)

สำธิต และให้นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ
และฝึกทดลองเกี่ยวกับกำรให้
ออกซิเจนดูดเสมหะและกำรพ่นยำ
แบบฝอยละออง

- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
กำรวัดสัญญำณชีพ พร้อมลงบันทึก
- มอบหมำยให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติด้วย - อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
ตนเองในห้องสำธิต
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
10
พฤ.21 มี.ค.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

- Lab หน่วยที่ 7 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาลในการให้ยา
- Lab หน่วยที่ 8 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาลในการให้สารน้า
และเลือดทางหลอดเลือดดา

สำธิตและฝึกทดลองเกี่ยวกับกำร
ฉีดยำในตำแหน่งต่ำงๆ และกำร
ให้ยำ กำรให้สำรน้ำและเลือดทำง
หลอดเลือดดำ

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

สำธิตและฝึกทดลองเกี่ยวกับวิธีกำรใส่
สำยให้อำหำรและกำรให้อำหำรทำง
สำยให้อำหำร

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

10
Lab หน่วยที่ 10 หลักการและ
พฤ.21 มี.ค.62 เทคนิคการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
(10-12น.) ความต้องการด้านอาหารและน้า
(2 ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
11
พฤ.28 มี.ค.62
(8-12น.)
(4 ชั่วโมง)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน

สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกชั้นปี
(งดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในวิชำ)
เรียนชดเชย ในวันที่ 4 และวันที่ 11 เมย.62 รวม 4 ชั่วโมง

12
สอบ lab หน่วยที่ 6 การวัดสัญญาณ
พฤ.4 เม.ย.62 ชีพ
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

12
สอบ Lab หน่วยที่ 9 หลักการและ
พฤ.4 เม.ย.62 เทคนิคการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
(10-12น.) ความต้องการออกซิเจนของร่างกาย
(2 ชั่วโมง)

- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
12
พฤ. 4 เม.ย.62
(13-15น.)
(2 ชั่วโมง)
ชดเชย
28 มีค.62

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 11 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการขับถ่าย
11.1 กำรขับถ่ำยปัสสำวะ
11.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขับถ่ำย
ปัสสำวะ
11.3 กำรประเมินควำมผิดปกติในกำร
ขับถ่ำยปัสสำวะ
11.4 ปัญหำในกำรขับถ่ำยปัสสำวะ
11.5 กำรพยำบำลเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมปลอดภัยในกำร
ขับถ่ำยปัสสำวะ

- กำรสวนปัสสำวะ
- กำรดูแลขณะใส่สำยสวน
คำปัสสำวะ
11.6 กำรขับถ่ำยอุจจำระ
11.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขับถ่ำย
อุจจำระ
11.8 กำรประเมินควำมผิดปกติในกำร
ขับถ่ำยอุจจำระ
11.9 ปัญหำในกำรขับถ่ำยอุจจำระ
11.10 กำรพยำบำลเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมปลอดภัยในกำร
ขับถ่ำยอุจจำระ

- กำรดูแลผู้ป่วยที่ถ่ำยอุจจำระทำง
หน้ำท้อง

- กำรสวนอุจจำระ
- กำรสวนล้ำงทำงทวำรเทียม
- กำรสวนระบำยลมทำงทวำรหนัก
- กำรล้วงอุจจำระที่อัดแน่น

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย์ผู้สอน
สื่อที่ใช้
- บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power point อ.พัชมน อ้นโต
เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำร
พยำบำลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรขับถ่ำยโดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำ อภิปรำย
ซักถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- มอบหมำยให้ดู VCD กำรใส่สำยสวน
ปัสสำวะ
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
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สัปดาห์ที่
กิจกรรมการเรียนการสอน/
หัวข้อ/รายละเอียด
วัน-เวลา
สื่อที่ใช้
13
Lab หน่วยที่ 11 หลักการและเทคนิค สำธิตและฝึกทดลองเกี่ยวกับกำรสวน
พฤ.11 เม.ย.62 การพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ปัสสำวะ และกำรใส่สำยสวนคำ
(9-12น.) ต้องการในการขับถ่าย
ปัสสำวะ
(3ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน
- อ.พัชมน อ้นโต
- อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี

13
พฤ.11 เม.ย.62
(13-15น.)
(2 ชั่วโมง)
ชดเชย
28 มีค.62

หน่วยที่ 12 การรับใหม่จาหน่ายย้าย
12.1 ควำมหมำยกำรรับใหม่ จำหน่ำย
และกำรย้ำยผู้ป่วย
12.2 ขั้นตอนกำรรับใหม่ จำหน่ำย
ผู้ป่วยและกำรย้ำย
12.3กำรวำงแผนกำรจำหน่ำย
12.4 กำรบันทึกทำงกำรพยำบำลเมื่อ
ต้องรับใหม่ ย้ำยและจำหน่ำยผู้ป่วย
12.5 ควำมหมำย ลักษณะอำกำรของ
ผู้ป่วยจำหน่ำย ประเภทของกำร
จำหน่ำย
12.6 กำรดูแลผู้ป่วยก่อนและหลัง
จำหน่ำยตำมหลักสิทธิของผู้ป่วย

บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power point
เกี่ยวกับหลักกำรรับใหม่และกำร
จำหน่ำยผู้ป่วยโดยสอดแทรกเรื่อง
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำ อภิปรำย
ซักถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง

อ.พัชรินทร์ พรมสอน

13
พฤ.11 เม.ย.62
(15-17น.)
(2 ชั่วโมง)
ชดเชย
2 พค.62

หน่วยที่ 13 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ประกอบการรักษาและวินิจฉัย
12.1 ควำมหมำยและวัตถุประสงค์กำร
ตรวจ Specimens
12.2 ประเภทของ Specimens
พื้นฐำน วิธีกำรเก็บและกำรนำส่ง

- บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power
point เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิค
กำรพยำบำลกำรเตรียมตรวจ เก็บสิ่ง
ส่งตรวจประกอบกำรรักษำและ
วินิจฉัยโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วย
- อภิปรำย ซักถำม

อ.ธีระชล สำตสิน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด
12.3 บทบำท หน้ำที่ของพยำบำลใน
กำรเก็บ Specimens
12.4 ข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อป้องกันควำม
ผิดพลำดในกำรเก็บและกำรนำส่ง
Specimens
12.5 กำรแปลค่ำผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร

14
พฤ.18 เม.ย.62
(8-10น.)
(2 ชั่วโมง)

สอบ lab หน่วยที่ 7 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาลในการให้ยา
และสอบ Lab หน่วยที่ 8 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาลในการให้สารน้า

14
สอบ Lab หน่วยที่ 10 หลักการและ
พฤ.18 เม.ย.62 เทคนิคการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
(10-12น.) ความต้องการด้านอาหารและน้า
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น

อาจารย์ผู้สอน

- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
- อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
- อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
- อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

15
สอบLab หน่วยที่ 11 หลักการและ
พฤ.25 เม.ย.62 เทคนิคการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
(9-12น.) ความต้องการในการขับถ่าย
(3ชั่วโมง)

15
พฤ.25 เม.ย.62
(13-15น.)
(2ชั่วโมง)
ชดเชย
2 พค 62

16
พฤ.2 พค.62
(8-12น.)
(4ชั่วโมง)

หน่วยที่ 14 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
13.1 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรผ่ำตัด
13.2 กำรพยำบำลระยะก่อนผ่ำตัด
13.3 กำรพยำบำลระยะหลังผ่ำตัด

- ให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลกำรพยำยำ
บำลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่ำตัดจำก
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ เช่น Website, Elearning
- กำหนดโจทย์ สถำนกำรณ์
ให้นักศึกษำตอบคำถำม อภิปรำยและ
แสดงควำมคิดเห็น
- อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็น
- นักศึกษำสรุปบทเรียนส่ง
- มอบหมำยให้นักศึกษำแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละ 10 คนบันทึก VDO กำรสอน
หำยใจและกำรไออย่ำงมีประสิทธิภำพ
, กำรสอนผู้ป่วยดูด Tri-Flow และ
นำมำส่งอำจำรย์

อาจารย์ผู้สอน
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
- อ.พัชมน อ้นโต
- อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
- อ.เรณู ขวัญยืน
- อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
- อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
- อ.ดร.ณัฐยำ ศรีทะแก้ว
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
- อ.จตุรดำ จริยำรัตนกูล
- อ.อิสรำ โยริยะ
- อ.ธีระชล สำตสิน
- อ.ณัฐกฤตำ วงศ์ตระกูล
- อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
อ.พัชรินทร์ พรมสอน

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 สอบLab วิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีระวิทยำ
งดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
(เรียนชดเชยในวันที่ 11 และ 25 เม.ย.62 รวม 4 ชั่วโมง)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
17
พฤ.9 พค.62
(9-10.30น.)
1ชั่วโมง30นำที

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาคหน่วยที่ 8-14

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1

2

อาจารย์ผู้สอน

4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.3,
และ 4.5.1

4.1.1, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5,
4.2.1, 4.2.2,
4.3.1, 4.3.3,
4.4.2, 4.5.1,
และ 4.5.2

- คะแนนสอบ
* สอบกลำงภำค
(หน่วยที่ 1 – 7)
* สอบปลำยภำค
(หน่วยที่ 8– 14)
*สอบย่อย
- สรุปบทเรียน
- รำยงำน (หน่วยที่ 5)
- ผลงำน VDO หน่วยที่ 14
- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8

สัดส่วนของ
การประเมินผล
50 %
20%

17

20%

2,3,4,6,8,12,13,15
1,2,3,4,6,8,12,13,15
2
15
1-15
สัปดำห์ที่ 6 (หน่วยที่ 3)
สัปดำห์ที่ 7 (หน่วยที่ 4)
สัปดำห์ที่ 7 (หน่วยที่ 6)
สัปดำห์ที่ 10 (หน่วยที่ 7)
สัปดำห์ที่ 10 (หน่วยที่ 8)
สัปดำห์ที่ 14 (หน่วยที่ 9)
สัปดำห์ที่ 15 (หน่วยที่ 10)
สัปดำห์ที่ 15 (หน่วยที่ 11)

10%
5%
2%
2%
1%
40%
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การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลกำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
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

3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
1. ประเมินควำมรู้ ทักษะของนักศึกษำจำกกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรทำกิจกรรมกลุ่มและ
กำรฝึกภำคทดลอง
2. ประเมินควำมรู้ ของนักศึกษำจำกกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
3. จัดกลุ่ม สอนซ่อ มเสริม ทฤษฎีและภำคทดลอง ให้นั กศึก ษำที่ ส อบกลำงภำค ปลำยภำคและ
ภำคปฏิบัติได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และทำกำรประเมินควำมรู้ใหม่อีกครั้ง
4. จัดให้นักศึกษำเข้ำศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกฐำนข้อมูล Mosbe’s Nursing skills
5. จัดข้อมูลให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกทำงระบบ E-Learning และ
Self study
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ2561
เนื้อหาวิชาที่สอน
หน่วยที่ 1 บทนำ
หน่วยที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
พยำบำลกับผู้ใช้บริกำรและ
ครอบครัว
หน่วยที่ 3 หลักกำรพยำบำล
และ เทคนิคกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อ
หน่วยที่ 4 กำรดูแลควำมสุข
สบำยและควำมปลอดภัย
หน่วยที่ 5 กำรใช้ควำมร้อน
ควำมเย็นในกำรบำบัด
หน่วยที่ 6 กำรวัดและบันทึก
สัญญำณชีพ
หน่วยที่ 7 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลในกำรให้
ยำ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 8 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลในกำรให้
สำรน้ำและเลือดทำงหลอด
เลือดดำ
หน่วยที่ 9 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร
ออกซิเจนของร่ำงกำย
หน่วยที่ 10 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน
อำหำรและน้ำ

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
1

ระดับความรู้/จานวนข้อ
วิเคราะห์

รวม
(ข้อ)

รู้จา

เข้าใจ

นาไปใช้

1

1

3

-

5

1

1

2

2

-

5

4

3

5

10

2

20

4

3

7

7

3

20

2

1

4

4

1

10

2

1

3

5

1

10

2

1

3

6

-

10

16
2

11
1

25
3

37
5

7
1

80
10

2

1

4

5

-

10

2

1

4

4

1

10

25

เนื้อหาวิชาที่สอน
หน่วยที่ 11 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
ขับถ่ำย
หน่วยที่ 12 กำรรับใหม่
จำหน่ำย ย้ำย
หน่วยที่ 13 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลในกำรเก็บ
สิ่งส่งตรวประกอบกำรรักษำและ
วินิจฉัย
หน่วยที่ 14 หลักกำรและ
เทคนิคกำรพยำบำลผู้ป่วยก่อน
และหลังผ่ำตัด
ข้อสอบ Summative
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน
2

ระดับความรู้/จานวนข้อ
รู้จา

เข้าใจ

นาไปใช้

1

4

4

1

10

2

1

4

5

-

10

2

1

4

4

1

10

2

1

4

4

1

10

37

8
39

5

8
88

14

7

วิเคราะห์

รวม
(ข้อ)

หมายเหตุ ข้อสอบปลำยภำครวมข้อสอบ 10%Summative เป็นข้อสอบนำไปใช้จำนวน 8 ข้อ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
สุปรำณี เสนำดิสัย และวรรณภำ ประไพพำนิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร: บริษัท จุดทอง จำกัด, หน้ำ 312-340.
คณำจำรย์คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต. (2560). การพยาบาลพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยสวนดุสิต.
Perry A, Potter P, & Ostendorf W. (2014). Clinical Nursing Skill & Techniques.
8thedition. St.Louis: Mosby Inc.
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เอกสารและข้อมูลสาคัญ
http://nurse.dusit.ac.th/web/Mosbe’s Nursing skills
เอกสารและข้อมูลแนะนา
ณัฐสุรำงค์ บุญจันทร์ และอรุณรัตน์ เทพนำ.(2559). ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส.
เรณู ขวัญยืน และสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์. (2558). ผลของการใช้อีเลิร์นนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน. คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ปีกำรศึกษำ 2556. อัดสำเนำ.
เรณู ขวัญยืน และสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์. (2558). ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุม่ ในการเรียนวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน.คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต. อัดสำเนำ.
สิรริ ัตน์ ฉัตรชัยสุชำ ปรำงค์ทิพย์ อุจะรัตน์ และ ณัฐสุรำงค์ บุญจันทร์. (2550). ทักษะพื้นฐานทางการ
พยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหำนคร: เอ็น พี เพรส.
สุปำณี เสนำดิสัย และมณี อำภำนันทิกุล. (บรรณำธิกำร). (2554). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.
กรุงเทพมหำนคร: จุดทอง.
สุปำณี เสนำดิสัย และวรรณภำ ประไพพำนิช. (บรรณำธิกำร). (2560). การพยาบาลพื้นฐาน.
(ปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพมหำนคร: จุดทอง.
Christensen, B.L. & Kockrow, E.O. (2011). Foundations and Adult Health Nursing.
6th edition. St. Louis: Mosby Elsevier.
Eckman,M. (2013). Lippincott’s Nursing Procedures. 6thedition. Philadelphia: Wolters
Kluwer, Lippincott Williams& Wilkins.
Perry, A.G; Potter ,P.A & Ostendorf,W.R. (2014). Clinical Nursing Skills & Techniques.
8thedition. St. Louis: Elsevier Mosby.
Potter, P.A & Perry, A.G. (2015). Nursing skills & Procedures. 8thedition). St. Louis:
Elsevier Mosby.
Skidmore-Roth,L.(2014). Mosby’s 2014 Nursing Drug Reference. (28thedition). St. Louis:
Elsevier Mosby.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบ
ออนไลน์
1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนัก ศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จำกนักศึกษำ โดยอำจำรย์เปิดโอกำสให้ นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น
โดยไม่ต้องระบุชื่อ
2.2 ประเมิ นจำกแผนกำรสอน และกำรสัง เกตและประเมิ นกำรสอน โดยประธำนสำขำ/ที ม ผู้สอน/
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ตำมแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
2.3 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพื่อพิจำรณำข้อสอบ พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
2.4 ประเมินจำกผลงำนของนักศึกษำ, กำรสะท้อนคิด (Reflection) ของนักศึกษำ
2.5 จำกกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
2.6 กำรสะท้อนคิดของอำจำรย์ผสู้ อนเอง (Self-reflection) หรือกำรบันทึกกำรสอนเพือ่ ประเมินตนเอง
2.7 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำรประเมิน
กำรสอน มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
3.2 กำรทำวิจัยในชั้นเรียน จำกประเด็นปัญหำที่พบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรวิพำกษ์ข้อสอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร/ทีมผู้สอน ก่อนนำข้อสอบไปใช้สอบ
4.2 มีกำรวิเครำะห์ข้อสอบภำยหลังสอบทุกครั้ง เมื่อพบว่ำมีข้อสอบที่มีค่ำอำนำจจำแนกติดลบ
ดึงข้อสอบข้อนั้นๆออก และประมวลคะแนนใหม่ และปรับคะแนนให้นักศึกษำ
4.3 ที ม ผู้ ส อนร่ วมกั น ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ำรเรีย นรู้ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใน Curriculum mapping ของ
นักศึกษำทุกคน
4.4 มีกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยงำนของนักศึกษำโดยคณะอำจำรย์ผู้สอน
4.5 มีกำรตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รำยงำน ชิ้นงำน
ของนักศึกษำ โดยคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
4.6 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และ
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ให้เกรดตำมแนวทำงกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต
4.7 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของคณะพยำบำลศำสตร์ ก่อนเสนอ
ควำมเห็นชอบจำกคณบดี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผสู้ อน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist) เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation
Checklist-Doc.)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
5.5 นำผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน

