รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การพยาบาลอนามัยชุมชน
(Community Health Nursing)
รหัสวิชา 6073102
(ตอนเรียน A4)

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลชุมชน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health Nursing)
2. จํานวนหนวยกิต 4 (4-0-8) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4 (4-0-8) หนวยกิต
 กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารยผูสอน อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารย ผศ. ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารยณัฐรพี ใจงาม
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3 (48 คน)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 303 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
7 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถบอกความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน
โดยใชประชากรเปนฐานได
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํากระบวนการพยาบาลไปใชปฎิบัติในการดูแลบุคคล
ครอบครัว กลุมประชากรและชุมชนได
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําวิธีการระบาดวิทยาและระบาดวิทยาวิเคราะหไปใชในการ
วิเคราะหสถานการณในชุมชนได
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงการและสรางสรรคกิจกรรมตลอดจนการเสริมพลัง
อํานาจชุมชนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาการระบาด สถิติ และปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน เพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพของสภาการพยาบาล
2.3 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับ
ปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด หลั ก การเกี่ ย วกั บ การพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนโดยใช ป ระชากรเป น ฐาน การใช
กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุมประชากร และชุมชน ครอบคลุมการพยาบาล
ในโรงเรียน การพยาบาลอาชีวอนามัยและการจัดการสิ่งแวดลอมในครอบครัวและชุมชน โดยการนํา
กลวิ ธี ทางระบาดวิ ทยา ระบาดวิ ทยาวิ เ คราะห หลั กฐานเชิงประจักษและขอมูล สารสนเทศมาใช
ประกอบการออกแบบและสรางสรรคกิจกรรมการพยาบาลและโครงการเพื่อสุขภาพ การเสริมพลัง
อํานาจชุมชนในการมีสวนรวมดานสุขภาพ และการดูแลเชิงพหุวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงเปาหมายสูงสุด
คือผลลัพธดานสุขภาพที่พึงประสงคของประชากรไทย
Concepts and principles of community health nursing and population
based nursing application of nursing process in the care of individuals,
families, population groups and communities; school health nursing,
occupational health nursing and environmental management in family and
community ; using epidemiology method, epidemiology analysis, evidences,
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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data and information to design nursing intervention and health care program ;
community empowerment for health engagement and multicultural care that
leading to optimum goals of Thai population health outcomes
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

60 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
120 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน Facebook ของชั้นปและทาง line
3.3. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
3.3.4 นักศึกษาและอาจารยสามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นผานทาง
facebook /line
อาจารย

โทรศัพท

อีเมล

อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารย ผศ. ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารยณัฐรพี ใจงาม

061-6194155
081-8612596
082-4454565
086-3756615
085-8422295

rangson125366@hotmail.com
Petch_j1@hotmail.com
Rung_10@yahoo.com
Orranuch2004@yahoo.com
lemonaui@ yahoo.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
∙ 4.1.3 มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผลการกระทํา
ของตนเอง
∙ 4.1.5 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
และตะหนักในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
∙ 4.1.8มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง
วิชาชีพ และสังคมอยาง
ตอเนือ่ ง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role
model) ในดานการตรงตอเวลา
และ การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
2. วิพากษ (Critique) และสะทอนคิด
(Reflection) เพื่อฝกใหผูเรียน มี
ความตระหนักรูในตนเอง (Selfawareness) สรางความกระจางใน
คานิยมของตัวเอง (Self-value
clarification) และการใหคุณคาของ
ความถูก-ผิด ดี-ชั่ว
3. ฝกวินัย (Discipline) ในการเรียน
และการสอบโดยมอบหมายงาน
กําหนดการสงงาน การเขาเรียน
4. ใหการเสริมแรง (Reinforcement)
โดยแสดงความชื่นชม และสะทอน
กลับทันทีที่ผูเรียนมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเหมาะสม (Affirmation)

1. ตรวจสอบใบบันทึกการ
เขาเรียนตามเวลาและ สง
งานที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด
2. ตรวจสอบจากรายงานมี
การอางอิงอยางถูกตอง
และตรงตามความเปนจริง
ไมคัดลอกงานของผูอื่น
3. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นของ
ผูเรียนจากการวิเคราะห
สถานการณ หรือ
กรณีศึกษาที่สะทอน
ความคิดของผูเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูเรียน
การแลกเปลี่ยนในกลุม
เพื่อนในชั้นเรียน
4. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในขณะเรียน
สอบ และ รวมกิจกรรม
ตางๆ

2. ความรู
๐ 4.2.1 มีความรูความเขาใจ 1. การบรรยาย (Lecture)
ในสาระสําคัญของศาสตรที่
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เปนพื้นฐานชีวิตและสุขภาพ ชั้นเรียน (Discussion and sharing)
∙ 4.2.2 มีความรูความเขาใจ 3. การตั้งคําถาม (Questioning)
4. การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. การสอบดวยขอสอบ
MEQ และ MCQ
2. ประเมินคุณภาพ
รายงาน การนําเสนอ และ
การอภิปรายในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
ในศาสตรทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ
∙ 4.2.3 มีความรูความเขาใจ
ในกระบวนการพยาบาล
กระบวนการวิจัยและการ
บริหารจัดการองคกร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

analysis)
5. สถานการณจําลอง (Simulation)
6. จัดประสบการณการเรียนรูให
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry) และ
เรียนรูดวยตนเอง (Self-study) ทั้ง
โดยการมอบหมายใหสืบคนขอมูล ที่
เกี่ยวของกับหัวขอการเรียนรู และทํา
รายงานสง

3.ทักษะทางปญญา
1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนเนนทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ (System thinking) วิเคราะห
และการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคล
และกลุมในสถานการณทั่วไปและ
∙ 4.3.2 สามารถวิเคราะห
สถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
และเชื่อมโยงขอมูลจาก
2. มอบหมายใหสืบคน (Inquiry) และ
แหลงขอมูลที่หลากหลายและ วิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ และ
เชื่อถือได
นํามาใชในการ วิเคราะห และ
๐ 4.3.3 สามารถคิดอยางเปน แกปญหา
ระบบ มีวิจารณญาณโดยใช 3. ฝกการวิเคราะห กรณีศึกษา การ
องคความรูทางวิชาชีพและที่ อภิปรายกลุม การสะทอนคิด
เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
4. การวิเคราะหสถานการณตัวอยาง
ตัดสินใจและการแกปญหาใน 5. วิเคราะหและมีการเชื่อมโยงกรอบ
ชีวิตประจําวัน และปญหาเชิง แนวคิดงานวิจัยเขาสถานการณหรือ
วิชาชีพ
ประเด็นปญหา
∙ 4.3.1 สามารถวิเคราะห
ตนเอง รูจุดออนจุดแข็งของ
ตนเองเพื่อนําไปสูการเรียนรู
และพัฒนา

1. สังเกตจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปราย
การวิเคราะห สถานการณ
2. สังเกตกระบวนการ และ
ผลการแกไขปญหาใน
สถานการณตัวอยาง
3. การสะทอนคิดเพื่อ
วิเคราะหตนเอง

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
∙ 4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพในระหวางผูเรียน
และกับผูสอน ผูใชบริการ และ
ทีมสุขภาพ

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team working)
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2. ใหการเสริมแรง (Reinforcement)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. ประเมินพฤติกรรมของ
การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน และ
ผูเรียนกับผูสอน
2. ประเมินคุณภาพของ
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
∙ 4.4.3 สามารถแสดงภาวะ เมื่อผูเรียนแสดงความรับผิดชอบ และ งานที่ไดรับมอบหมาย ดาน
กระบวนการและผลลัพธ
ผูนําในการบริหารจัดการและ พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
การตัดสินใจในการและปฏิบัติ 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
วิชาชีพ
และ ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูสอน
4. มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(Assignment) และติดตามพัฒนาการ
ของนักศึกษา
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
1) ประเมินคุณภาพของ
รายงาน
∙ 4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิง ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณ
(Calculation) ตัวเลข สถิติ ตาม
2) สังเกตพฤติกรรม
ตัวเลขและใช
การสื่อสารภาษาไทย/
สถิติไดอยางเหมาะสมในการ เนื้อหาที่เกีย่ วของ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติวิชาชีพ 2. การจัดประสบการณการเรียนรูที่ ภาษาอังกฤษจากการ
นําเสนอ
๐ 4.5.2 สามารถแปลงขอมูล สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ
เพื่อการสื่อสาร และถายทอด ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เชน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงาน
ไปยังบุคคลและกลุมคนได
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
อยางมีประสิทธิภาพ และ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสถานการณ
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
∙4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร ในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ
การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การนําเสนอ (Presentation)
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
การเรียนรูและสนับสนุนการ เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
ปฏิบัติงาน
นําเสนอ เชนการนําเสนอดวยปาก
เปลา (Oral presentation) และ/
หรือ วีดิโอ (Video)
4) มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม พรอม
นําเสนออยางมีประสิทธิภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
วัน-เวลา
1
15 ส.ค. 2562
(8.00-8.15)

หัวขอเรื่อง
ปฐมนิเทศรายวิชา

1
15 ส.ค. 2562
(8.15-12.00)

บทที่ 1 แนวคิด หลักการ
เกี่ยวกับการพยาบาลอนามัย
ชุมชนโดยใชประชากรเปน
ฐาน
1.1 แนวคิด หลักการ
สาธารณสุข และการพยาบาล
อนามัยชุมชน
1.2 ระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย
1.3 บทบาทและหนาที่ของ
พยาบาลอนามัยชุมชน
1.4 ลักษณะงานพยาบาล
อนามัยชุมชน
2
บทที่ 2 ผลลัพธดานสุขภาพที่
22 ส.ค. 2562 พึงประสงคของประชากรไทย
(8.00-10.00) (แผน ศก ฉ. 12, พรบ สุขภาพ,
SDG 2030)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
- ชี้แจงแผนการเรียนการสอน รายงาน
อ. รังสรรค
การประเมินผลและระเบียบชั้นเรียน
มาระเพ็ญ
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อทํารายงาน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- มอบหมายหัวขอรายงาน
- Group discussion บรรยายและสรุป อ. รังสรรค
ประเด็นที่สําคัญ
มาระเพ็ญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของประเทศไทยและของโลก
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

- Group discussion บรรยายและสรุป อ. รังสรรค
ประเด็นที่สําคัญ
มาระเพ็ญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับสุขภาพของประชากรไทย
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ
2-3
บทที่ 3 ระบาดวิทยาวิเคราะห - Group discussion บรรยายและสรุป อ. รังสรรค
22 ส.ค. 2562 3.1 ความหมายระบาดวิทยา ประเด็นที่สําคัญ
มาระเพ็ญ
(10.00-12.00 น. 3.2 ปจจัยสามทางระบาดวิทยา - สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
และ
3.3 ธรรมชาติของการเกิดโรค สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
29 ส.ค. 2562 3.4 ปจจัยดานประชากร
เกี่ยวกับการระบาดของโรค
(8.00-10.00) สถานที่ และเวลากับการเกิด - สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
3-4
29 ส.ค. 2562
(10.00-12.00)
และ
5 ก.ย. 2562
(08.00-12.00)

หัวขอเรื่อง
การกระจายของโรค
3.5 ดัชนีอนามัย

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

อาจารย
ผูสอน

- Group discussion บรรยายและสรุป
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับการระบาดของโรค
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
ณัฐรพี
ใจงาม

5-6
12 ก.ย. 2562
(08.00-12.00)
และ
19 ก.ย. 2562
(08.00-12.00)

บทที่ 4 กลวิธีทางระบาด
วิทยา
4.1การเฝาระวังโรค
4.2 การสอบสวนโรค
4.3การปองกันและควบคุมโรค
4.4 บทบาทของพยาบาลใน
การคัดกรองโรคและการบริการ
พยาบาลระดับตางๆ

- Group discussion บรรยายและสรุป
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
รุงนภา
ปองเกียรติ
ชัย

7
26 ก.ย. 2562
(08.00-12.00)

บทที่ 5 การจัดการ
สิ่งแวดลอมในครอบครัวและ
ชุมชน
5.1 แนวคิดและหลักการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
5.2 บทบาทหนาที่ของพยาบาล
ในงานอนามัยสิ่งแวดลอม
5.3 การดูแลและจัดการดาน
สุขาภิบาลอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช
ขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุม
แมลงและสัตวนําโรค การแกไข
เหตุรําคาญและมลพิษตางๆ

- Group discussion บรรยายและสรุป
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะห
สถานการณและการแกไขปญหาสุขภาพ
ของนักเรียน
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
ณัฐรพี
ใจงาม

8-9
3 ต.ค. 2562
(08.00-12.00)
และ

บทที่ 6 การใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลบุคคล
ครอบครัว
6.1 แนวคิดและหลักการ

- Group discussion บรรยายและสรุป อาจารย
ประเด็นที่สําคัญ
ดร.อรนุช
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล ชูศรี
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
10 ต.ค. 2562
(08.00-10.00)

9-10
10 ต.ค. 2562
(10.00-12.00)
และ
17 ต.ค. 2562
(08.00-10.00)

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
บริการอนามัยครอบครัว
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุม
6.2 บทบาทหนาที่ของพยาบาล ประชากร
ในการอนามัยครอบครัว
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ
6.3 การดูแลครอบครัวใน
สถานการณตาง ๆ
บทที่ 7 การพยาบาล
- การใช Simulation and
ครอบครัวและการใหบริการ Standardized Patients
สุขภาพที่บาน
*Pre-briefing Phase
*Scenario Phase
*Debriefing Phase
- ประเมินผล
สอบกลางภาค
17 ต.ค. 2562 (10.00-12.00)

11-12
24 ต.ค. 2562
(08.00-12.00)
และ
31 ต.ค. 2562
(08.00-10.00)

บทที่ 8 การใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลชุมชน
8.1 การประเมินชุมชน :
การรวบรวม การวิเคราะห
การนําเสนอขอมูลสุขภาพ
ชุมชน
8.2 การวินิจฉัยชุมชนและ
การจัดลําดับความสําคัญ
8.3 การวางแผนงาน
8.4 การดําเนินงานตามแผน
8.5 การประเมินผล

12-13
31 ต.ค. 2562
(10.00-12.00)
และ
7 พ.ย. 2562
(08.00-10.00)

บทที่ 9 การออกแบบและ
สรางสรรคกิจกรรมการ
พยาบาลและโครงการเพื่อ
สุขภาพ
9.1 สวนประกอบของการเขียน
โครงการ

13

อาจารย
ผูสอน

อ. รังสรรค
มาระเพ็ญ

- Group discussion บรรยายและสรุป
อาจารย
ประเด็นที่สําคัญ
ผศ.ดร.
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
เพชรรัตน
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ เจิมรอด
สุขภาพและการแกไขปญหาชุมชน
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

- Group discussion บรรยายและสรุป อาจารย
ประเด็นที่สําคัญ
ผศ.ดร.
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล เพชรรัตน
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ เจิมรอด
สุขภาพและแนวทางแกไขในระดับมวลชน
- เขียนโครงการการจัดกิจกรรมในชุมชน
รวมทั้งการประเมินผล
บทที่ 10 การเสริมพลังอํานาจ - Group discussion บรรยายและสรุป
อาจารย
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
7 พ.ย. 2562
(10.00-12.00)

14
14 พ.ย. 2562
(08.00-12.00)

15
21 พ.ย. 2562
(08.00-12.00)

16
28 พ.ย. 2562
(08.00-10.00)

หัวขอเรื่อง
ชุมชนในการมีสวนรวมดาน
สุขภาพ สาธารณสุขมูลฐาน
การมีสวนรวมของชุมชน
10.1 แนวทางและกลวิธี
ดําเนินงานสาธารณสุข :
- การมีสวนรวมของชุมชน
ในงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขมูลฐาน
- ความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทที่ 11 การพยาบาลอนามัย
โรงเรียน
11.1 แนวคิดและหลักการ
ใหบริการอนามัยโรงเรียน
11.2 บทบาทหนาที่ของ
พยาบาลในการบริการอนามัย
โรงเรียน
11.3ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ใ น
สถานการณตาง ๆ
บทที่ 12 การพยาบาลอาชี ว
อนามัย
12.1 แนวคิดและหลักการ
ดําเนิน งานอาชีวอนามัย
12.2 บทบาทหนาที่ของ
พยาบาลในงานอาชีวอนามัย
12.3 การใหบริการอาชีวอนา
มัย
บทที่ 13 การดูแลเชิงพหุ
วัฒนธรรม
13.1 Tran cultural theory
และ การนํ า ไปใช ใ นระดั บ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม ดานสุขภาพ ของ
ชุมชน
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
ผูสอน
ดร.อรนุช
ชูศรี

- Group discussion บรรยายและสรุป อ. รังสรรค
ประเด็นที่สําคัญ
มาระเพ็ญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม ดานสุขภาพ ของ
ชุมชน
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

- Group discussion บรรยายและสรุป
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม ดานสุขภาพ ของ
ชุมชน
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
ณัฐรพี
ใจงาม

- Group discussion บรรยายและสรุป
ประเด็นที่สําคัญ
- สืบคนหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล
สารสนเทศเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ

อาจารย
ดร.อรนุช
ชูศรี
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอเรื่อง
บุคคล กลุมคนและชุมชน
12.2 การดุแลกลุม
Aggregates group ในชุมชน

16
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
เกี่ยวกับสุขภาพของประชากรไทย
- สรุปสาระของการวิเคราะหสถานการณ

นําเสนอวิเคราะหสถานการณ
28 พ.ย. 2562
(10.00-12.00)
สอบปลายภาค
12 ธ.ค. 2562
(08.00-12.00)

อาจารย
ผูสอน

คณะ
อาจารย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาการพยาบาลชุมชนจําแนกตามผลลัพธการเรียนรู วิธีการประเมิน
กําหนดเวลาการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผล ดังนี้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
4.1.3, 4.1.8, 4.1.8
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.4.1, 4.4.3
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
2
4.1.3, 4.1.8, 4.1.8
4.2.2, 4.2.3
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.4.1, 4.4.3
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

วิธีการประเมิน
1. กระบวนการกลุม
2. การสะทอนคิด

1. สอบกลางภาค
2. สอบปลายภาค
3. สอบยอยทายบท (1,2,7)
3. รายงานการวินิจฉัยชุมชน
4. รายงานการพยาบาลครอบครัว
5. รายงานการวิเคราะห
สถานการณที่เกี่ยวของกับงาน
สาธารณสุขและนําเสนอ

สัปดาห
ที่ประเมิน
9,10,11,12,13
1 – 16

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%
5%

8 และ 16

30 %
30 %
5%
10 %
5%
10 %

เกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑ หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 49
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3. แนวทางการชวยเหลือผูที่เรียนออน
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไข
รวมกัน
2. ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. เฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและปลายภาค
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Test Blueprint
ประกอบการออกขอสอบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
จํานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นําไป ใช

วิเคราะห

รู จํา

เขา ใจ

นํา ไปใช

วิ เคราะห

ขอ

เขาใจ

บทที่ 1 แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการ
พยาบาลชุมชนโดยใชประชากรเปน
ฐาน
บทที่ 2 ผลลัพธดานสุขภาพที่พึง
ประสงคของประชากรไทย
บทที่ 3 ระบาดวิทยาวิเคราะห
บทที่ 4 กลวิธีทางระบาดวิทยา
บทที่ 5 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ครอบครัวและชุมชน
บทที่ 6การใชกระบวนการพยาบาลใน
การดูแลบุคคล ครอบครัว
บทที่ 7 การพยาบาลครอบครัวและ
การใหบริการสุขภาพที่บาน
รวม
บทที่ 8 การใชกระบวนการพยาบาล
ในการดูแลชุมชน
4บทที่ 9 การออกแบบและสรางสรรค
กิจกรรมการพยาบาล
บทที่ 10 การเสริมพลังอํานาจชุมชน
ในการมีสวนรวม
บทที่ 11 การพยาบาลอนามัย
โรงเรียน
บทที่ 12 การพยาบาลอาชีวอนามัย
1บทที่ 13 การดูแลเชิงพหุวัฒนธรรม
รวม
รวม

รวม

รูจํา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)

4

3

7

10

0

0

0

0

0

20

2

3

4

3

0

0

0

0

0

10

10
8
4

12 15 10 13
6 14 10 10
3 5 7 5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50
40
20

6

3

7

20

0

0

0

0

0

30

4

3

5

10

2

0

0

0

0

20

6

33 57 70 30 0
0 0 0 0 5

0
5

0
15

0
5

190
30

4

0

0

0

0

5

5

10

0

20

2

0

0

0

0

3

3

4

0

10

4

0

0

0

0

3

5

7

5

20

0
0
0
60 33

0
0
0
57

0
0
0
70

0
0
0
30

2 5 8
5
20
3 4 3
0
10
21 27 47 15 110
21 27 47 15 300

4
2
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กีรดา ไกรนุวัตรและรักชนก คชไกร. (2559). การพยาบาลชุมชน กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จริยวัตร คมพยัคฆและวนิดา ดุรงคฤทธิชัย. (2554).การพยาบาลชุมชน แนวคิดหลักการและการ
ปฎิบัติการพยาบาล กรุงเทพฯ : พิมพครั้งที่ 2 โครงการตําราสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พยาบาลศาสตร
จินตนา วัชรสินธุ. (2560). การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บปวยเรื้อรัง. (พิมพครั้งที่ 1). ชลบุรี:
ชลบุรี การพิมพ.
ประกาย จิโรจนกุล และ ทีมพัฒนานักวิจัยแนวหนา, สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2546). การประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน. นนทบุรี: ยุทธรินทร
การพิมพ.
ศิวพร อึ้งวัฒนาและพรพรรณ ทรัพยไพบูลยกิจ. (2555) .การพยาบาลชุมชน กรุงเทพฯ บริษัท
ครอง ชางพริ้นทติ้ง จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.(2559). สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
หทัยชนก บัวเจริญ.(2553) .การพยาบาลในระบบสุขภาพ กรุงเทพฯ :โครงการสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาภาพร เผาวัฒนา .(2554) .การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน : การประยุกต
แนวคิดและทฤษฎีสูการปฎิบัติ กรุงเทพฯ หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา
Anderson, E.T. & McFarlane, J. (2004). Community as Partner: Theory and Practice
in Nursing. 4thedition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Maurer, F.A., & Smith C.M. (2005). Community/ Public Health Nursing Practice:
Health for Families and Populations. 3rd edition. St.Louis: Elsevier Saunders.
McKenzie J.F. & Pinger R.R. (2014). An Introduction to Community Health. (Brief
edition). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
Stanhope M. & Lancaster J. (2014). Foundation of Nursing in the Community:
Community-Oriented Practice. (4th edition). St. Louis: Mosby Elsevier.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย เ ป น รายบุ คคลโดยนั กศึก ษาในระบบ
ออนไลน และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการ
เรียนการสอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจารณาทบทวนคะแนนรายงาน การนําเสนอ การสอบยอยทายบท การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค ผลการวิเคราะหขอสอบและผลการเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบ/ทีมอาจารยผูสอน
และหัวหนาสาขา
4.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินผลลัพธการเรียนรูตามที่
กําหนดใน curriculum mapping และพิจารณาเกรดและผลการเรียนรูตามแนวปฎิบัติการทวน
สอบคณะพยาบาลศาสตร
4.3 อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า/อาจารย ผู ส อนเสนอผลการทวนสอบต อประธานหลั กสู ต รเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติผลการเรียนและเสนอใหคณบดีลงนาม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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ใบงานกลุมวิชาการพยาบาลชุมชน
1. ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 12 คนจํานวน 4 กลุม
2. มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนขาว/สถานการณจริง/บทความ เพื่อเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
กลุมและรับการชี้แนะแนวทางในการวิเคราะห รวมทั้งหากรอบแนวคิดและวิจัยมา
สนับสนุน หัวขอมีดังตอไปนี้
2.1 การพยาบาลอนามัยชุมชน
2.2 การดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัว
2.3 การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
2.4 อนามัยสิ่งแวดลอม
2.5 อาชีวอนามัย
3. กําหนดประเด็นการวิเคราะหโดยครอบคลุมหัวขอตอไปนี้
3.1 ประเด็นปญหา/ผลกระทบ/แนวโนม
3.2 แนวทางการแกปญหา/การปองกัน
3.3 บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน
4. จัดทําเปนรูปเลมรายงาน กําหนดไวใชตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดปกติ (16 pt.) และ
กั้นหนา เอกสารแบบปกติ (Normal) หัวขอรายงานประกอบดวย ปกหนา คํานํา สารบัญ
บรรณานุกรม/ เอกสารอางอิง
5. บรรณานุกรมใหใชรูปแบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6. กําหนดสง และนําเสนอ 28 พ.ย. 2562 (10.00-12.00)
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เรื่อง…………………………………………...……………..ผูประเมิน……………………………………วันที…่ ……………
แบบประเมินรายงาน
ประเด็นคุณภาพ

คะแนน
ที่ได

3

2

1

1. เนื้อหาสาระครบถวน ถูกตอง ชัดเจน
2.การใชภาษา
3.การอางอิง
4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ความประณีตเรียบรอย
รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
1.เนื้อหาสาระครบถวน ถูกตอง ชัดเจน หมายถึง การเรียบเรียงเนื้อหาตามประเด็นและรูปแบบที่
รายงานประเภทนั้นกําหนดไว
คะแนน
ความหมาย
3
เนื้อหารายงานครบถวนตามประเด็นและรูปแบบที่รายงานประเภทนั้นกําหนดไว
และถูกตองตามหลักวิชาการทั้งฉบับ
2
เนื้อหารายงานไมครบถวนตามประเด็นและรูปแบบที่รายงานประเภทนั้นกําหนด
ไวและมีบางสวนไมชัดเจนหรือมีบางสวนไมถูกตองตามหลักวิชาการ
1
เนื้อหารายงานไมครบถวนตามประเด็นและรูปแบบที่รายงานประเภทนั้นกําหนด
ไวและมีบางสวนไมถูกตองตามหลักวิชาการ
2. การใชภาษา หมายถึงวิธีการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใชศัพทเฉพาะ(Technical
term) การเรียบเรียงเนื้อหาไดใจความกลาวคือ มีสวนนํา เนื้อหา สรุป
คะแนน
ความหมาย
3
การใชภาษาถูกตองทั้งฉบับ
2
พบความผิดพลาดของการใชภาษาเทากับ หรือไมเกิน 5 แหง/ ทั้งฉบับ
1
พบความผิดพลาดของการใชภาษาเทากับ มากกวา 5 แหง/ ทั้งฉบับ

3.การอางอิง หมายถึง การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล รูปภาพ เนื้อหาสาระ เมื่อนํามาใชในการ
เขียนรายงานซึ่งจะตองเขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลมใหถูกตองตามหลัก APA
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คะแนน
3
2
1

ความหมาย
เขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลมถูกตอง ครบถวน ทั้งฉบับ
พบความผิดพลาดของการเขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลมเทากับหรือไมเกิน 5
แหง/ทั้งฉบับ
พบความผิดพลาดของการเขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลมมากกวา 5 แหง/ทั้ง
ฉบับ

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ใชโปรแกรมสารสนเทศสําเร็จรูปประกอบการนําเสนอเนื้อหาใน
เลมเอกสารรายงาน
คะแนน
ความหมาย
3
ใชโปรแกรมสารสนเทศสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟ ตาราง เสนอเนื้อหา และจัดทํา
รูปเลม
2
ใชโปรแกรมสารสนเทศสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟ ตาราง เสนอเนื้อหาหรือจัดทํา
รูปเลม
1
ไมใชโปรแกรมสารสนเทศสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟ ตาราง เสนอเนื้อหา หรือ
จัดทํารูปเลมหรือใชนอยมาก
5. ความประณีตเรียบรอย หมายถึง ความเรียบรอยของเลมรายงานพิจารณาจาก ปกนอก ปกรอง
ใน สารบัญ การใสและเรียงลําดับเลขหนา ประเภทตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ระยะยอหนา และ
ลําดับเลขหนา
คะแนน
ความหมาย
3
เอกสารไมยับขาด มีปกนอกและปกรองในซึ่งหัวขอในสารบัญ และเนื้อหาตรงกัน
เลขหนาเรียงตามลําดับ ประเภทตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ระยะยอหนา และ
ลําดับเลขขอเปนแบบแผนเดียวกันทั้งฉบับ
2
พบสิ่งที่ตองแกไขเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1
พบสิ่งที่ตองแกไขหลายเรื่อง
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เรื่อง……………………………………………..ผูประเมิน………………………………………วันที…่ …………………………
แบบประเมินการนําเสนอ
รายการประเมิน
คะแนน
ที่ได
1.การมีสวนรวมของสมาชิกในการนําเสนอ
2.ระเบียบวิธีการนําเสนอครอบคลุม ตรงประเด็น
3.มีรูปแบบการนําเสนอ นาสนใจ
4.ความพรอมของเอกสารประกอบการนําเสนอ
5.ใชเวลาตรงตามกําหนด
รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
1.การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
คะแนน
3
ผูฟงมีสวนรวม
2
สมาชิกทุกคนมีสวนรวม
1
สมาชิกบางคนมีสวนรวม

3

2

1

ความหมาย

2.ระเบียบวิธีการนําเสนอ (กลาวนํา เนนสาระสําคัญ สรุปความ)
คะแนน
ความหมาย
3
นําเสนอตามระเบียบวิธีทุกขั้นตอน
2
ไมมีกลาวนํา นําเสนอสาระสําคัญแลวสรุปความ
1
มีกลาวนํา นําเสนอสาระสําคัญ
3.รูปแบบการนําเสนอ
คะแนน
ความหมาย
3
ใชเทคนิคการนําเสนอหลายวิธี และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
นําเสนอ
2
ใชเทคนิคการนําเสนอหลายวิธีหรือใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
นําเสนอ
1
ใชเทคนิคการนําเสนอวิธีเดียวหรือใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
นําเสนอ
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4.ความพรอมของเอกสารประกอบการนําเสนอ
คะแนน
ความหมาย
3
มีเอกสารประกอบการนําเสนอใหอาจารยและเพื่อน
2
มีเอกสารประกอบการนําเสนอใหอาจารย
1
ไมมีเอกสารประกอบการนําเสนอใหอาจารย
5.ใชเวลาตรงตามกําหนด
คะแนน
ความหมาย
3
ใชเวลาตรงตามกําหนดโดยที่ยังคงสาระสําคัญครบถวน
2
ใชเวลาเกินกําหนดเพื่อใหไดนําเสนอสาระสําคัญครบถวน (ต่ํากวา 5 นาที)
1
ใชเวลาเกินกําหนดเพื่อใหไดนําเสนอสาระสําคัญครบถวน (เกิน 5 นาที)
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