รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

พยาธิสรีรวิทยา
(Pathophysiology)
รหัสวิชา 6012608
(ตอนเรียน A4/B4)

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
6012608 พยำธิสรีรวิทยำ (Pathophysiology)

1.2 จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ
 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
 กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคทฤษฎี
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร. เพลินตำ
อาจารย์ ผู้สอน อำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนีย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุบล
อำจำรย์ภำยนอก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธัญญลักษณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กอบกุล
อำจำรย์ นวพร

พิพัฒน์สมบัติ
พำณิชย์กุล
โทผล
ชื่นสำรำญ
วจนะวิศิษฐ
บุญปรำศภัย
สุปิงคลัด

1.5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 นักศึกษำชั้นปีที่ 2 (119 คน)
1.6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ1 และ 2,
จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ
1.7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี
1.8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 401/Hall ชั้น 4 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
1.9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำอธิบำย หลักกำรทั่วไป องค์ประกอบ และบทบำทหน้ำที่ ของระบบต่ำง ๆ ใน
ร่ำงกำยที่ปกติ กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยเมื่อเกิดพยำธิสภำพ สำเหตุและกลไกควำมผิดปกติที่ ขึ้นกำรเกิด
ในร่ ำงกำย อำกำรและอำกำรแสดง กำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำและป้องกัน โดยสำมำรถนำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลผู้ป่วยแต่ละรำยที่มีพยำธิสภำพในระบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลำง โดยจัดเรียงเนื้อหำที่มีควำมยำกง่ำย ซับซ้อน
2.2.2 เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำเรียนด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับกำรเรียนใน
ชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษำค้นคว้ำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยเป็นรูปธรรม กำรใช้กระบวนกำร
กลุ่ม โดยใช้ประโยชน์จำกกำรทำผังควำมคิด และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่ม กำรท่องคำศัพท์ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ พยำธิ ส รี ร วิท ยำ รวมถึ ง กำรสอบย่ อยและกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่ มผ่ ำ นระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ซึ่งสำมำรถนำไปบูรณำกำรเชื่อมโยงกับกำรพยำบำลได้
2.2.3 กำรนำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรสะท้อนย้อนคิดของนักศึกษำ กำรทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ มำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักกำรทั่วไปทำงพยำธิวิทยำ กำรเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในร่ำงกำยเมื่อเกิดพยำธิสภำพ กลไก
ปฏิกิริยำตอบโต้ ตลอดจนกำรปรับตัวของร่ำงกำยในภำวะที่มีพยำธิสภำพในระบบต่ำง ๆ กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อช่วยในกำรวินิจฉัย
General principles of pathology causing alteration of organs and systems function;
response mechanism and adaptation of various human organ systems; laboratory
investigation as means for diagnosis are included.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง
(3 หน่วยกิต)

3 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 1 ชั่วโมง โดยวิธี
3.3.1 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ วัน
พฤหัสบดี เวลำ 08.00-09.00 น. (เฉพำะรำยที่ต้องกำร) หรือผ่ำนระบบอิเล็กทอนิกส์ ได้แก่ E-mail, line
ตำมที่นักศึกษำต้องกำรโดยกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ
ลาดับ
อาจารย์
โทรศัพท์
อีเมล
ID line
1
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน 094-2626453 Theerachol.satsin@gmail.com Toyspiritbosss
3.3.2 นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำหรือมำพบตำมเวลำ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
o 4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำม -ปฐมนิ เ ทศรำยวิ ช ำและ ระเบี ย บ วิ นั ย
ถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้
คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง -นำกรณีศึกษำมำวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับพยำธิ
สรีรวิทยำที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดอำกำร
และผลกำรเรียน
และอำกำรแสดงอย่ ำ งไร เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำ
สำมำรถนำไปบูรณำกำรในกำรฝึกภำคปฏิบัติ
พยำบำลตำมสิทธิผู้ป่วยที่ถูกต้อง
- บรรยำยสอดแทรกกำรพฤติกรรมของกำร
เรียนทีเหมำะสมและไม่เหมำะสม
-มอบหมำยกำรทำรำยงำนกลุ่มในแต่ละหน่วย
น ำเสนออธิ บ ำยผ่ ำ นระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เพื่อนให้เข้ำใจในบทนั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธีการประเมินผล
-พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และกำร
ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลำ
-ประเมินกำรอ้ำงอิงในรำยงำนที่มี
ควำมถูกต้อง
-กำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น
หน้ำชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับงำนที่
ได้รับมอบหมำยในด้ำนบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยเหลือกัน
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ผลการเรียนรู้
4.2 ความรู้
 4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน และ
สุขภำพ

4.3 ทักษะทางปัญญา
o 4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง
รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำร
เรียนรู้และพัฒนำ
 4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และ
เชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทีห่ ลำกหลำย
และเชื่อถือได้
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพในระหว่ำงผู้เรียนและกับผู้สอน
ผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพ

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.2 สำมำรถแปลข้อมูลให้เป็น
ข่ ำ วสำรที่ มี คุ ณ ภำพ เพื่ อ กำรสื่ อ สำร และ
ถ่ำยทอดไปยังบุคคลและกลุ่มคน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
o 4.5.3 มี ทั ก ษะสื่ อ สำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

-บรรยำยโดยใช้ Power Point
- แสดงรูปที่เกิดพยำธิสภำพ ด้วย
สำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้งกลไกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงชีวเคมี
-สรีรวิทยำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำกำรของผู้ป่วย
-มอบหมำยให้นักศึกษำเป็นกลุ่ม สรุปใจควำม
ส ำคั ญ และวิ เ ครำะห์ น ำเสนอผ่ ำ นระบบ
WBSC ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ให้เพื่อนรู้
และเข้ำใจ
-อำจำรย์และนักศึกษำร่วมสรุปประเด็นสำคัญ
และตอบข้อซักถำม

- กำรประเมินควำมรู้ทำงวิชำกำร
(กำรสอบย่อยสอบกลำงภำค,
สอบปลำยภำค
- กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย
-กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ของนักศึกษำ
-กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย

-วิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับโรคและควำม
ผิ ด ปกติ รวมทั้ ง น ำควำมรู้ ท ำงสรี ร วิ ท ยำไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ พ ย ำ บ ำ ล ผู้ ป่ ว ย
-กำรเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวน กำรคิ ด
(Thinking Based Learning)

-กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ของนักศึกษำ
-กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย

-ศึกษำเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
-มอบหมำยรำยงำนกลุ่ม

- ผลรำยงำนกลุ่ม
- ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำน
เป็นทีม
-ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นและกำรยอมรับ
จำกเพื่อนร่วมงำน

- ให้นักศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ผู้ป่วยที่มี
ควำมผิดปกติจำกกำรอำกำรและอำกำรแสดง
ตรวจร่ำงกำย ผลทำงห้อง ปฏิบัติกำร
- มอบหมำยงำนนักศึกษำแต่ละกลุ่มจัดแสดง
คำศัพท์ภำษำอังกฤษทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับ เนื้ อ หำที่ เ รี ย นพร้ อมค ำแปล ร่ ว มกั บ กำร
สอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัย
รวมถึงทำ mind mapping ในรำยงำนกลุ่ม
สำมำรถค้นหำข้อมูลจำกเนื้อหำรำยวิชำและ
ผ่ำนทำงฐำนข้อมูลได้แก่ CINAHL, ScienceDirect หรือฐำนข้อมูลอื่นๆของคณะพยำบำล
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

-จำกผลกำรสอบย่อย, กำร
ประเมินชิ้นงำน
-กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น
-ผลรำยงำนกลุ่ม
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5
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการศึกษา
สัปดาห์ที่
1
วันพฤหัสบดีที่
8 ส.ค. 62
08.00-08.30 น.

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
กำรวัดและกำรประเมินผล
หน่วยที่ 1 พยำธิสรีรวิทยำและกำร
พยำบำล (Pathophysiology and
Nursing)

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
30 นำที - อำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบแนะนำ ลักษณะ
วิชำ วิธีกำรเรียน กำรสอนและกำร
ประเมินผล
- บรรยำยโดยใช้ Power Point
-อธิบำยบทนำและควำมสำคัญของควำมรู้
ด้ำนพยำธิสรีรวิทยำและกำรประยุกต์ใช้สู่
กำรพยำบำล

ผู้สอน
อ.ธีระชล
สำตสิน/
อำจำรย์
ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ

*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

1
หน่วยที่ 2 Genetic and
วันพฤหัสบดีที่ Developmental disorders
8 ส.ค. 62
2.1 Autosomal chromosome
08.30-11.00 น. disorders
2.2 Sex chromosome disorders

2.30

-ใช้โจทย์ปัญหำที่แสดงให้เห็นถึงควำม
ต่อเนื่องของวิชำชีวเคมี สรีรวิทยำและ
พยำธิสรีรวิทยำ
- ทบทวนควำมรู้เรื่องชีวเคมีของ gene
transcription , translation, protein
synthesis และชีววิทยำของเซลล์โดยให้
ตอบคำถำมแล้วตรวจในห้อง
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

รศ. ดร.
ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

2
หน่วยที่ 3 การบาดเจ็บของเซลล์
วันพฤหัสบดีที่ การปรับตัว และการอักเสบ
15 ส.ค. 62
3.1 กระบวนกำรกำรอักเสบ
08.00-11.00 น. 3.2 อำกำรและอำกำรแสดง
หน่วยที่ 4 การติดเชื้อ
4.1 สำเหตุ
4.2 กำรตอบสนองต่อกำรติดเชื้อ

3

- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์
- แสดงภำพของอวัยวะที่ผิดปกติและ
อำกำรแสดงของผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

ผศ. ดร.
สุชำดำ
โทผล

*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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6
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3
วันพฤหัสบดีที่
22 ส.ค. 62
08.00-11.00 น.

หน่วยที่ 5 ความผิดปกติในการ
เจริญเติบโตของเซลล์
หน่วยที่ 6 ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
6.1 Autoimmunity
6.2 Hypersensitivity
6.3 Deficient immune response

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์
- แสดงภำพทำงจุลกำยวิภำค
- แสดงภำพของอวัยวะที่ผิดปกติและ
อำกำรแสดงของผู้ป่วย
- เชื่อมโยงควำมต่อเนื่องในควำมผิดปกติ
และให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรตอบ
คำถำม
- แสดงภำพกำรเปลี่ยนแปลงของกลไก
กำรทำงำนระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้ง
อำกำรของผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน e-learning
กำหนดให้ทำข้อสอบในระบบภำยใน 1
สัปดำห์หลังสอนเสร็จ

ผู้สอน
รศ. ดร.
ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

วันพฤหัสบดีที่
29 ส.ค. 62
วันไหว้ครูและมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
4
หน่วยที่ 7 ความผิดปกติของระบบ
3
- ยกตัวอย่ำงสถนกำรณ์ในกรณีศึกษำเพื่อ
วันพฤหัสบดีที่ เลือด
เชื่อมโยงควำมผิดปกติของระบบเลือด
5 ก.ย. 62
7.1 Anemia
- แสดงรูปทำง Hematology ที่ผิดปกติ
08.00-11.00 น. 7.2 Polycythemia
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงสรีรวิทยำ และ
7.3 Vascular and Platelet
อำกำรของผู้ป่วย
7.4 Coagulation disorder
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำน ระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

รศ. ดร.
ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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7
สัปดาห์ที่
5
วันพฤหัสบดีที่
12 ก.ย. 62
08.00-11.00 น.

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 8 Stress, Adaptation,
and Coping
หน่วยที่ 9 ความผิดปกติของระบบ
ต่อมไร้ท่อและ เมตาบอลิสม
9.1 Growth hormone disease
9.2 Antidiuretic hormone
disease
9.3 Thyroid hormone disease
9.4 Adrenocortical hormone
disease
9.5 Diabetes Mellitus

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
- แสดงรูปผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของ
ผศ. ธัญญ
ฮอร์โมน ในแต่ละ ๆ รวมทั้งกลไกกำร
ลักษณ์
เปลี่ยน แปลงทำงชีวเคมี สรีรวิทยำที่
วจนะวิศิษฐ
เกี่ยวข้องและอำกำรของผู้ป่วย
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับโรคของ
ต่อมไร้ท่อ รวมทั้งนำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ
ไปประยุกต์ในกำรรักษำพยำบำลผูป้ ่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน วิเครำะห์และ
อภิปรำยกำรพยำบำลที่สำคัญ
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62

6
สอนเสริม
วันพฤหัสบดีที่ หน่วยที่ 1-9
19 ก.ย. 62
08.00-09.00 น.

-ทบทวนควำมรู้ และ Clear Concepts ใน อ.ธีระชล
หน่วยกำรเรียนที่ 1-9
สำตสิน
-นำเสนอรำยงำนกลุ่ม กลุม่ ละ 5-10 นำที
โดยใช้ Power Point และนำเสนอผ่ำน
ระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

6
วันพฤหัสบดีที่
สอบย่อยครั้งที่ 1 (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-9) 3 ชั่วโมง
19 ก.ย. 62
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
09.00-11.00 น.
7
หน่วยที่ 10
3
- ทบทวนควำมรู้สรีรวิทยำระบบไหลเวียน
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบหัวใจและ
เลือดโดยให้ตอบคำถำมและเฉลยในห้อง
26 ก.ย. 62
หลอดเลือด
- แสดงรูปของหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิด
08.00-11.00 น. 10.1 Alteration in arterial flow
พยำธิสภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้ง
and Alteration in venous flow
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงชีวเคมี10.2 Hypertension
สรีรวิทยำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำกำรของ
ผู้ป่วย
- แสดงโจทย์สถำนกำรณ์แล้วให้แสดง
ควำมคิดเห็นในระหว่ำงบทเรียน
8
หน่วยที่ 10
3
-เชื่อมโยงในควำมผิดปกติของระบบ
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบหัวใจและ
ประสำทจำกกำรบรรยำยในชั่วโมงที่ผ่ำน
3 ต.ค. 62 หลอดเลือด (ต่อ)
มำกับตัวอย่ำกรณีศึกษำและให้ผู้เรียน
08.00-11.00 น. 10.3 Congestive heart failure
แสดงควำมคิดเห็นเชื่อมโยงกัน
10.4 Shock
- แสดงรูปของหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิด
พยำธิสภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้ง
กลไกกำรเปลีย่ นแปลงทำงชีวเคมีสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำกำรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ. กอบกุล
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ผศ. กอบกุล
บุญปรำศภัย
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8
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)

ผู้สอน

ผู้ป่วย
- วิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับโรคและ
ควำมผิดปกติของระบบไหลเวียน รวมทั้ง
นำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำไปประยุกต์ในกำร
รักษำพยำบำลผู้ป่วย
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน วิเครำะห์และ
อภิปรำยกำรพยำบำลที่สำคัญ
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62

9
หน่วยที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบกระดูกและ
10 ต.ค. 62
กล้ามเนื้อ
08.00-11.00 น. 11.1 Scoliosis
11.2 Osteoporosis
11.3 Osteomyelitis
11.4 Bone Tumor
11.5 Soft tissue injury
11.6 Contractile soft tissue
injury
11.7 Muscular Dystrophy
11.8 Myasthenia Gravis
10
หน่วยที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของตา หู คอ จมูก
17 ต.ค. 62
08.00-11.00 น.

3

- แสดงรูปพยำธิสภำพ กลไกกำร
ผศ. ธัญญ
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำรของ ลักษณ์
ผู้ป่วย
วจนะวิศิษฏ
กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและอำจำรย์
ผู้สอนในกำรสรุปแต่ละประเด็นทีส่ ำคัญ
ของควำมผิดปกติของกระดูกและ
กล้ำมเนื้อ
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62

3

- แสดงภำพที่บอกถึงพยำธิสภำพในส่วน ผศ. ธัญญ
ต่ำงๆ ของตำ หู คอ จมูกรวมไปถึงกลไก ลักษณ์
กำรเปลีย่ นแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำร วจนะวิศิษฏ
ของผู้ป่วย
- เชื่อมโยงควำมผิดปกติของตำ หู คอ
จมูก ทั้งระบบและยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
ให้ผู้เรียนตอบคำถำมและแสดงควำม
คิดเห็น
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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9
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11
หน่วยที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบหายใจ
24 ต.ค. 62
13.1 Hypoxemia, Hypoxia และ
08.00-11.00 น. Hyperoxia
13.2 Hypercapnia และ
Hyocapnia
13.3 กำรวิเครำะห์ควำมเป็นกรดด่ำง
ในร่ำงกำย
13.4 ควำมผิดปกติของระบบ
ทำงเดินหำยใจเมื่อจำแนกตำมกลไก
13.4.1 Ventilatory Failure
13.4.2 Oxgenation Failure
13.4.3 Ventilation – Perfusion
relationships ที่ผิดปกติ (Shunt and
Dead space)
13.5 ควำมผิดปกติของระบบทำงเดิน
หำยใจเมื่อจำแนกตำมควำมผิดปกติใน
โครงสร้ำงและหน้ำที่
13.5.1 Obstructive Pulmonary
Disorders
1) Obstruction of the Airway
Lumen (Bronchiectasis,
Bronchiolitis, Cystic Fibrosis,
Trachial/ Bronchial Obstruction)
2) Obstruction From Conditions
in the Wall of the lumen
(Asthma, Chronic Bronchitis,
Acute Bronchitis)
3) Obstruction Related to Loss
of Lung Parenchyma
(Emphysema)
13.5.2.Restrictive Pulmonary
Disorders
1)Pulmonary restriction
(Diffuse Interstitial Pulmonary
Fibrosis,
Sarcoidosis, Hypersensitivity
Pneumonitis, Atelectasis)
2) Extrapulmonary restriction
13.5. 3 Diseases of the Pleural

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
- แสดงภำพอำกำร และพยำธิกำยวิภำค
ของทำงเดินหำยใจระดับต่ำง ๆ
-สถำนกำรณ์ร่ำงกำยที่มีควำมผิดปกติใน
ระบบทำงเดินหำยใจ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล
กำรสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ร่ำงกำยและอำกำรที่เกิดขึ้น และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

ผู้สอน
อ. นวพร
สุปิงคลัด

*ส่งข้อสอบครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62
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10
สัปดาห์ที่

12
วันพฤหัสบดีที่
31 ต.ค. 62
08.00-09.00 น.
12
วันพฤหัสบดีที่
31 ต.ค. 62
09.00-11.00 น.
13
วันพฤหัสบดีที่
7 พ.ย. 62
08.00-11.00 น.

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

(Pneumothorax, Pleural Effusion,
Empyema, Hemothorax,
Chylothorax, Fibrothorax)
13.5.4 Diseases of the Chest
wall (Kyphoscoliosis, Ankylosing
Spondylitis, Flail chest)
13.5.5 Neuromuscular
diseases
13.6 Other Respiratory Disorders
(Pneumonia, Pulmonary
Tuberculosis, Pulmonary
Hypertension,
Pulmonary edema, Cor
pulmonale, Occupational lung
Disease, Pulmonary embolism.
13.7 อำกำรและอำกำรแสดงที่สำคัญ
ของโรคระบบทำงเดินหำยใจ (ไอ,
หำยใจลำบำก, กำรมีเสมหะ, เจ็บ
หน้ำอก, อำกำรเขียว และนิ้วปุ้ม)
สอนเสริม
หน่วยที่ 10-13

1

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)

ผู้สอน

-ทบทวนควำมรู้ และ Clear Concepts อ.ธีระชล
ในหน่วยกำรเรียนที่ 10-13
สำตสิน
-นำเสนอรำยงำนกลุ่ม กลุม่ ละ 5-10 นำที
โดยใช้ Power Point และนำเสนอผ่ำน
ระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

สอบย่อยครั้งที่ 2 (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-13) 2 ชั่วโมง
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
หน่วยที่ 14
ความผิดปกติของระบบประสาท
14.1 Pathophysiology of Central
Nervous System
14.1.1 สำเหตุ
14.1.2 ระยะควำมผิดปกติ
1 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Cerebral
cortex
2 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Brain stem
3 ) ระยะควำมเสียหำยที่ Spinal cord
14.2 Pathophysiology of
Peripheral Nervous System

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3

- มอบหมำยให้นักศึกษำอภิปรำยกำรเรียน อ. นวพร
ที่ผ่ำนมำ
สุปงิ คลัด
- แสดงรูปสมองที่เกิดพยำธิสภำพ ที่ได้รับ
บำดเจ็บ รวมทั้งกลไกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสรีรวิทยำที่เกีย่ วข้องและสอดคล้อง
กับสมองส่วนต่ำง ๆ ทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ
-กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงกำรสอน
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
มคอ.3 (form03)

11
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14.2.1 ควำมผิดปกติของ Cranial
nerve
14.2.2 ควำมผิดปกติของ Anterior
horn cell
14.2.3 ควำมผิดปกติของ
Peripheral nerveและ Nerve root
ganglion
14
หน่วยที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบประสาท
14 พ.ย. 62 (ต่อ)
08.00-11.00 น. 14.3 Pathophysiology of
Autonomic Nervous System
14.4 Disturbance of Sensory
System
14.4.1 Disturbance of Sensory
pathway
14.4.2 Pain(ชนิด, กลไก, ชีวเคมี,
pain
pathway, Gate control theory
และ ปฏิกริ ิยำต่อ pain)
14.5 Disturbance of Motor
system
14.5.1 Upper motor neuron
lesions
1) Pyramidal system lesion
2) Extrapyramiadal system
lesion
3) Cerebellar lesion
14.5.2 Lower motor neuron
lesions
1)โรคของ anterior horn cell หรือ
motor nuclei ของ Cranial Nerve
2).Peripheral nerve disorder
3) Neuromuscular junction
disorder
4) Myopathies
14.6 Increased Intracranial
pressure
14.7 Epillepsy or Seizure
disorders

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)

ผู้สอน

*ส่งข้อสอบปลำยภำควันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62

3

- เชื่อมโยงในควำมผิดปกติของระบบ
อ. นวพร
ประสำทจำกกำรบรรยำยในชั่วโมงที่ผ่ำน สุปงิ คลัด
มำกับตัวอย่ำกรณีศึกษำและกระตุน้ ให้
ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น
- แสดงรูปของระบบประสำท ที่เกิดพยำธิ
สภำพ ด้วยสำเหตุต่ำง ๆ รวมทั้งกลไกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องส่วนต่ำง ๆ ของระบบประสำท
ที่มีควำมผิดปกติ
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำควันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14.8Trauma of the Nervous
System
14.8.1Head injury
14.8.2Vertebral and Spinal
cord injury
14.8.3Intervertebral disc and
spinal nerve root injury
15
หน่วยที่ 15
วันพฤหัสบดีที่ ความผิดปกติของระบบทางเดิน
21 พ.ย. 62
อาหาร
08.00-11.00 น. 15.1 Esophageal Varices
15.2 Gastritis
15.3 Gastroenteritis
15.4 Peptic Ulcer disease
15.5 Appendicitis
หน่วยที่ 16
ความผิดปกติของตับและทางเดิน
น้าดี
16.1 Cholelithiasis
16.2 Cholecystitis
16.3 Pancreatitis
16.4 Disorders of the Liver
16
หน่วยที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดิน
28 พ.ย. 62
ปัสสาวะผิดปกติ
08.00-11.00 น. 17.1 ส่วนประกอบของปัสสำวะ
ผิดปกติ
17.2 ปริมำณของปัสสำวะผิดปกติ
17.3 กำรถ่ำยปัสสำวะผิดปกติ
17.4 พยำธิสรีรวิทยำของไต
17.4.1 Glomerulonephritis
17.4.2 Renal Failure

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)

ผู้สอน

- แสดงรูปพยำธิสภำพ กลไกกำร
ผศ.ดร.อุบล
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและอำกำรของ ชื่นสำรำญ
ผู้ป่วย
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ
*ส่งข้อสอบปลำยภำควันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62

3

- แสดงรูปของพยำธิสภำพระบบทำงเดิน
ปัสสำวะในส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกลไกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมี-สรีรวิทยำที่
เกี่ยวข้อง และอำกำรของผู้ป่วย
- กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถำมใน
ระหว่ำงบรรยำย
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตกำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

ผศ. กอบกุล
บุญปรำศภัย

*ส่งข้อสอบปลำยภำควันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62

17
วันพฤหัสบดีที่
12 ธ.ค. 62
08.00-11.00 น.

หน่วยที่ 18
ความผิดปกติของความสมดุลน้า
อีเลคโทรลัยท์ และสมดุลกรด-ด่าง
ของร่างกาย
18.1 Edema
18.2 Water intoxication/
Dehydration

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3

- แสดงภำพอำกำรของผู้ป่วยทีม่ ีระดับ
ผศ. กอบกุล
electrolytes ที่มำก/ต่ำกว่ำค่ำปกติ
บุญปรำศภัย
รวมทั้งกลไกกำรเปลี่ยน แปลงทำงชีวเคมีสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้องและอำกำรของผู้ป่วย
-ฝึกคำนวณภำวะสมดุลอีเลคโทรลัยท์
และตอบคำถำม
- กำรสอบย่อยผ่ำนระบบ WBSC ของ

มคอ.3 (form03)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

18.3 Hyper/ Hyponatremia
18.4 Hyper/ Hypokalemia

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำหนดให้ทำ
ข้อสอบในระบบภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
สอนเสร็จ

ผู้สอน

*ส่งข้อสอบปลำยภำควันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62

18
สอนเสริม
วันพฤหัสบดีที่ หน่วยที่ 14-18
19 ธ.ค. 62
08.00-09.00 น.
18
วันพฤหัสบดีที่
19 ธ.ค. 62
08.00-09.00 น.

1

-ทบทวนควำมรู้ และ Clear Concepts อ.ธีระชล
ในหน่วยกำรเรียนที่ 14-18
สำตสิน
-นำเสนอรำยงำนกลุ่ม กลุม่ ละ 5-10 นำที
โดยใช้ Power Point และนำเสนอผ่ำน
ระบบ WBSC ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

สอบปลายภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 14-18 และ 10% ของข้อสอบกลางภาคทั้ง 2 ครั้ง)
อ.ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ

การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

มคอ.3 (form03)

14
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

4.2.1, 4.3.2,
4.5.2

2

4.2.1, 4.3.1,
4.5.2

3

4.2.1, 4.3.1,
4.5.2

4

4.4.2, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.2
4.1.3, 4.2.1,
4.3.2, 4.4.1,
4.5.2

5

วิธีการประเมิน
- การสอบย่อยผ่าน WBSC ของ
มหาวิทยาลัย กาหนดให้ทาข้อสอบใน
ระบบภายใน 1 สัปดาห์หลังสอนเสร็จ
MCQ Formative test
สอบครั้งที่ 1 (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-8)
สอบครั้งที่ 2 (ตั้งแต่หน่วยที่ 9-13)
สอบปลายภาค (Summative test)
(ตั้งแต่หน่วยที่ 14-18 และ 10% ของ
ข้อสอบครั้งที่ 1 และ 2)
รายงานกลุ่ม
การประเมินรายงานกลุ่ม
รายงานเดี่ยว
สรุปความรู้แต่ละ่ หน่วยการเรียนรู้ลงใน
สมุด A4 ของคณะพยาบาลศาสตร์

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกหน่วย

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

6, 11

ครั้งละ 20%
รวม 40%

16

30%

กลุ่มละ 1 หน่วย
การเรียน
5,10,16

5%
15 %

หมายเหตุ
1. นักศึกษำต้องเข้ำเรียนต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 80%
2. นักศึกษำแบ่งกลุ่มทำ Mind Mapping และ Info graphic กลุ่มละ 6-7 คนต่อหน่วยวิชำ
ประกอบด้วยเนื้อหำ ศัพท์สำคัญ โดยนำเสนอเพื่อน ๆ และอำจำรย์ผ่ำนช่องทำง WBSC ของมหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต
3. นักศึกษำต้องสอบหลังเรียนในระบบ e-learning ทุกครั้ง
แนวทางช่วยเหลือผู้เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
2. ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. มีกำรเฉลยข้อสอบกลำงภำคและกำรสอบย่อยเพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมกระจ่ำงว่ำตัวเลือกตัวนั้นๆ
ถูกหรือผิดอย่ำงไร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ.3 (form03)

15
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
- ธีระชล สำตสิน และเพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา.
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต.
ตาราหลัก
ลิวรรณ อุนนำภิทักษ์ , จันทนำ รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร.
(2548). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทบุญศิริกำร
พิมพ์.
สุจินดำ ริมศรีทอง, สุดำพรรณ ธัญจิรำ และอรุณศรี เตชัลนำงส์ , บรรณำธิกำร. (2545). พยาธิสรีรวิทยา
ทางการพยาบาล เล่ม 1. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทสำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)
จำกัด.
สุจินดำ ริมศรีทอง, สุดำพรรณ ธัญจิรำ และอรุณศรี เตชัลนำงส์ , บรรณำธิกำร. (2552). พยาธิสรีรวิทยา
ทางการพยาบาล เล่ม 2. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทสำมเจริญ พำณิชย์ (กรุงเทพ)
จำกัด.
Copstead, L. E., & Banasik, J. L. (2013). Pathophysiology. St. Louis, Mo: Elsevier.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย. (2551). พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์สุภำจำกัด (กรุงเทพ).
วิสุทธิ์ อวิรุทธ์นันท์. (2543). พยาธิวิทยาระบบประสาท. นนทบุรี: บริษัท ประชุมช่ำง จำกัด.
สุดประนอม สมินตเวคินและวรวรรณ กิ่งแก้วก้ำนทอง. (2547). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพมหำนคร. หจก. บำงกอกบล็อก.
Munson, C., Traister, R., & Lippincott Williams & Wilkins. (2005). Pathophysiology: A 2-in-1
reference for nurses. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Lippincott Williams & Wilkins. (2011). Professional guide to pathophysiology. Philadelphia:
Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
Sue E. Huether and Kathryn L. McCance. (2016). Pathophysiology Online for Understanding
Pathophysiology (Access Card), 6th Edition. Mosby.
6.3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ Science Direct, Springer Link e Journal, ระบบ WBSC
ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำแบบออนไลน์ และ
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมิน
7.1.2 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ประเมินตนเองด้วย แบบฟอร์มกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน (Course design
checklist)
7.2.2 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำร
วิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์
โดยนักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
7.2.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน และรับผิดชอบในกำรจัดโครงกำรเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภำพของอำจำรย์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
7.2.4 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
7.2.5 ผลกำรสอบ/ กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลจำกกำรกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ โดย
วิเครำะห์ปัญหำของผู้เรียนและกำรสะท้อนคิด
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน ฯลฯ
7.4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
7.4.3 มีคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรในสำขำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/
เกรด) กับข้อสอบ รำยงำน
7.4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ของคณะพยำบำลศำสตร์
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำและใช้แบบประเมินจำกนักศึกษำ อำจำรย์
7.5.2 ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะ
7.5.3 ดำเนินงำนทบทวนโดย นำเสนอทีมผู้สอนในสำขำวิชำเดียวกัน เพื่อร่วมพิจำรณำทบทวนกำร
ประเมินผลและแก้ไข
7.5.4 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อพิจำรณำและนำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบ
7.5.5 ประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน พร้อมนำผลไปปรับปรุงในภำคเรียนต่อไป
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา พยาธิวิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิ เคราะห์

1

1

15

1

1

15

1

1

15

5

5

75

4

2
1

2
1

30
15

5

4

1

1

15

4

5

4

1

1

15

20

25

20

5
2

75
30

1

15

4

3

4

5

4

3

4

5

4

3

4

5

4

3

4

5

4

15

20

25

20

6

8

10

8

3

4

5

3

4

3
15
6

เข้า ใจ

15

5

รู้ จา

1

4

วิเคราะห์

1

นาไป ใช้

15

เข้าใจ

1

3

3

ข้อ

1

รู้จา
หน่วยที่ 1 บทนาและความสาคัญของ
วิชาพยาธิสรีรวิทยา
หน่วยที่ 2 Genetic and
Developmental disorders
หน่วยที่ 3 การบาดเจ็บของเซลล์ การ
ปรับตัว และการอักเสบ
หน่วยที่ 4 การติดเชื้อ
หน่วยที่ 5 ความผิดปกติในการ
เจริญเติบโตของเซลล์
หน่วยที่ 6 ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
หน่วยที่ 7 ความผิดปกติของระบบเลือด
หน่วยที่ 8 Stress, Adaptation, and
Coping
หน่วยที่ 9 ความผิดปกติของระบบต่อม
ไร้ท่อและ เมตาบอลิสม
สอบย่อยครั้งที่ 1
หน่วยที่ 10 ความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด
หน่วยที่ 11 ความผิดปกติของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ
หน่วยที่ 12 ความผิดปกติของตา หู
คอ จมูก
หน่วยที่ 13 ความผิดปกติของระบบ
หายใจ
สอบย่อยครั้งที่ 2
หน่วยที่ 14 ความผิดปกติของระบบ
ประสาท
หน่วยที่ 15 ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร
หน่วยที่ 16 ความผิดปกติของตับและ
ทางเดินน้าดี

รวม

นา ไปใช้

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)

9

10

5
10

4

5

5
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จานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)
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นา ไปใช้

วิ เคราะห์

5

1

15

3

4

5

5

1

15

21

25

35

15

96

วิเคราะห์

5

นาไป ใช้

4

เข้าใจ

เข้า ใจ

ข้อ

3

รู้จา
หน่วยที่ 17 พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
หน่วยที่ 18 ความผิดปกติของความ
สมดุลน้า อิเล็กโทรลัยท์ และสมดุลกรดด่างของร่างกาย
ประเมินผลการสอบปลายภาค

รวม

รู้ จา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)
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ภาคผนวก
แบบประเมินรายงานกลุ่ม
วิชาพยาธิสรีรวิทยา รหัสวิชา 6012608 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยที.่ ........................................................เรื่อง.........................................................................................
รายชื่อนักศึกษา
1……………………………………………………2…………..…………………………………3………………………………………
4……………………………………………………5…………..…………………………………6………………………………………
7………………………………………................8…………..…………………………………9………………………………………
ลาดับ

รายการประเมิน

1

รำยงำนมำน ำเสนอได้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ส ำคั ญ ถู ก ต้ อ ง
(30%) = คะแนนที่ได้x 3

2

สรุปเนื้อเนื้อในบทเรียน (Info graphic ในแนวควำมคิด 1
page) และคำศัพท์ครอบคลุม (30%) = คะแนนที่ได้ x 3
เนื้อหำกระชับตำม Concept Mind Mapping (20%) =
คะแนนที่ได้ x 2
สรุปบทควำมภำษำอังกฤษ ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และ
วิเครำะห์กำรนำมำใช้ (10%) = คะแนนที่ได้ x 1
ส่งรำยงำมตำมเวลำที่กำหนด (10%)
= คะแนนที่ได้ x 1
รวม คะแนนเต็ม 50 คะแนน (5%)

3
4
5

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที่..............เดือน..................ปี....................
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แบบประเมินความรู้แต่ล่ะหน่วยการเรียนรู้
วิชาพยาธิสรีรวิทยา รหัสวิชา 6012608 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ 1 ส่งวันที่..............เดือน.....................พ.ศ.....................
รายชื่อนักศึกษา
1 ชื่อ-สกุล……………….................................…………………………………รหัส..........................................................
ลาดับ

รายการประเมิน

1

เนื้อหำครบถ้วนตำมระบุในรำยวิชำ

2

สรุปย่อประเด็นสำคัญได้ชัดเจน

3

เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4

เขียนอ่ำนง่ำย เป็นระเบียน

5

ส่งงำนตรงเวลำ

ระดับคะแนน
2
1
มีครบถ้วน
มีบางส่วน

หมายเหตุ
0
ไม่มี

รวม คะแนนเต็ม 10 คะแนน (5% ต่อ ครั้ง)

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที่..............เดือน..................ปี....................
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ตารางแบ่งกลุ่ม
รายวิชา พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) รหัสวิชา 6012608
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หัวข้อในการทารายงานและนาเสนอ ในระบบ WBSC
1. จัดแสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
2. สรุปแผนผังความคิด (Mind Mapping)
3. สรุป Concept เนื้อหา เพื่อใช้ในการทวนก่อนสอบ (Info graphic ในแนวความคิด 1 page)
4. เลือกบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในช่วงปี 2557-2562 บทความมีเนื้อหาไม่เกิน
8-10 หน้า ผ่านทางฐานข้อมูลได้แก่ CINAHL, Science-Direct หรือฐานข้อมูลอื่นๆของคณะพยาบาลศาสตร์ และ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแปลบทความภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายชื่อนักศึกษาประจากลุ่ม
วิชาพยาธิสรีรวิทยา รหัสวิชา 6012608 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
หน่วยที่ 1
พยำธิสรีรวิทยำและกำรพยำบำล
หน่วยที่ 2
Genetic and Developmental
disorders
หน่วยที่ 3
กำรบำดเจ็บของเซลล์ กำร
ปรับตัว และกำรอักเสบ
หน่วยที่ 4
กำรติดเชื้อ

หน่วยที่ 5
ควำมผิดปกติในกำรเจริญเติบโต
ของเซลล์
หน่วยที่ 6
ควำมผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

หน่วยที่ 7
ควำมผิดปกติของระบบเลือด

หน่วยที่ 8
Stress, Adaptation, and
Coping
หน่วยที่ 9
ควำมผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
และ เมตำบอลิสม

รายชื่อนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นำงสำว สุรำงคนำ ใจกำร
นำย จตุรภัทร ผัดหน้ำ
นำย นพรัตน์ โภคำพำนิชย์
นำงสำว อำทิตยำ สุวรรณจ่ำง
นำงสำว สิริพร เหลำแก้ว
นำย พรชัย เสมศรี
นำงสำว ดำรุณี ภูดำนุ
นำงสำว จุฑำทิพย์ ศรีแย้ม
นำงสำว ชญำนี คงแจ่ม
นำงสำว สุชำนันท์ พิมพ์สิงห์
นำงสำว นิกำญำ วรนันสิทธิ์
นำย มำนะชัย ผ่องประเสริฐ
นำงสำว วรรณำพร ศรนำรำยณ์
นำงสำว ชนิสรำ ศักดำณรงค์
นำงสำว ศศิมำพร ศิริศักดิ์
นำงสำว วำนิสสำ กลิ่นอุบล
นำงสำว พรศิวำ คล่องอำรมย์
นำงสำว ชลดำ จันทกรณ์
นำงสำว ธนพร ทีสระคู
นำงสำว ธิดำรักษ์ ชุมพลรักษ์
นำงสำว กัญญำรัตน์ ปรีเลขำ
นำงสำว ปิยธิดำ ทองดี
นำงสำว พรนภัส นิเลิศรัมย์
นำงสำว ปภำวรินท์ แก่นจันทร์
นำงสำว นัชชำ บุญเจริญ
นำงสำว กัลยรัตน์ ใขไพวัน
นำงสำว รัตนวลี ฉ่ำช้ำง
นำย ศิรวิชญ์ กรองมีคุณ
นำงสำว กัญญำรัตน์ สมร่ำง
นำงสำวจินต์จุฑำ อัคคนีเสริมแสง
นำงสำว มินลนี ชนม์ญำน
นำงสำว นิรัชพร มีบุญ
นำงสำว จุฑำมำศ สำรใจ
นำงสำว รัชนีกร สุภำรส
นำงสำว ชนิกำนต์ พำระหำด
นำงสำวธันย์ชธรณ์ เอี่ยมประเสริฐ
นำงสำว กุลิสรำ เสียงล้ำ
นำงสำวอัจฉรำ พลอยพำนิชเจริญ

รหัสนักศึกษา
6111056990002
6111056990003
6111056990004
6111056990005
6111056990006
6111056990007
6111056990008
6111056990009
6111056990010
6111056990012
6111056990013
6111056990016
6111056990017
6111056990018
6111056990019
6111056990020
6111056990021
6111056990022
6111056990023
6111056990024
6111056990025
6111056990026
6111056990027
6111056990028
6111056990029
6111056990030
6111056990031
6111056990033
6111056990034
6111056990035
6111056990036
6111056990037
6111056990038
6111056990039
6111056990040
6111056990042
6111056990043
6111056990044

วันจันทร์ที่
16 ก.ย. 62
นาข้อมูลลงระบบ
WBSC
ก่อนเวลา 20.00 น.
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กิจกรรม
หน่วยที่ 10
ควำมผิดปกติของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 1/2

หน่วยที่ 10
ควำมผิดปกติของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 2/2

หน่วยที่ 11
ควำมผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ำมเนื้อ
หน่วยที่ 12
ควำมผิดปกติของตำ หู คอ
จมูก
หน่วยที่ 13
ควำมผิดปกติของระบบหำยใจ
1/2

หน่วยที่ 13
ควำมผิดปกติของระบบหำยใจ
2/2

หน่วยที่ 14
ควำมผิดปกติของระบบประสำท
1/2

รายชื่อนักศึกษา
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นำงสำว จริดำ อุระงำม
นำงสำว วิมลสิริ แสงสุข
นำงสำว สุมิตรำ ทองดี
นำงสำว นริศรำ สมบัตมิ ำก
นำงสำว ชญำนี ศรีแก้ว
นำงสำว สุปริญญำ ไม่วำยมี
นำงสำว อุไรวรรณ ศรีฟ้ำ
นำงสำว ธนิดำ ศุกรวัชรินทร์
นำงสำว ณันทนำ สำรีน้อย
นำงสำว สุวิมล บุญเชิด
นำงสำว สมัชญำ ปำนคำ
นำย ศุภกฤต นีระวงค์
นำงสำว ศศิธร อุโท
นำงสำว ศิริวรรณ เดชขุนทด
นำงสำว กำญจนำพร เทพเทียน
นำงสำว ศิวะพร ศรีนำค
นำงสำว ภิญญดำ หอมสะอำด
นำงสำว รัตนพร ยมศรีเคน
นำงสำว รูมัยยะ สุนันทวงศ์
นำงสำว ณัฐธิดำ ภักดีกำจร
นำงสำว สุพรรณภัก แก้วคำภำ
นำงสำว ฐิติพร ฐิติปัญญำ
นำงสำว เจนจิรำ เจริญแพทย์
นำงสำว ฐิติมน โพธิสำร
นำงสำว ทิพย์สุดำ ปำนมำ
นำงสำว ณัฐริกำ กัณหำบุตร
นำงสำว ดำรำรัตน์ ป่ำไพร
นำงสำว ฐิติยำ พิกุล
นำงสำว ปิยนุช ด้วงรักษำ
นำงสำว ไอลดำ หลงเก็ม
นำงสำว อัยเซำะห์ เฮ็งตำแกะ
นำงสำว อักษรำ บรรเทำ
นำงสำว ณิชนันท์ บุญส่ง
นำงสำว ศรัญญำ ชูสกุล
นำย กฤชณนท์ พรมชู
นำงสำวสุนันทำ อำมำตย์มนตรี
นำงสำว อนุธิดำ นำมนนท์
นำงสำว บุษรำพันธ์ พลสว่ำง
นำงสำว กัญญำรัตน์ เข่งรอด
นำงสำว ธนพร เสนำบุตร
นำงสำว นูรุสซำฟีนี มะเกะ

รหัสนักศึกษา
6111056990045
6111056990046
6111056990047
6111056990048
6111056990049
6111056990050
6111056990051
6111056990052
6111056990053
6111056990054
6111056990056
6111056990057
6111056990058
6111056990062
6111056990063
6111056990064
6111056990065
6111056990066
6111056990067
6111056990068
6111056990069
6111056990070
6111056990071
6111056990072
6111056990073
6111056990074
6111056990075
6111056990076
6111056990077
6111056990078
6111056990079
6111056990080
6111056990081
6111056990082
6111056990083
6111056990084
6111056990085
6111056990086
6111056990087
6111056990088
6111056990089

วันจันทร์ที่
28 ต.ค. 62
นาข้อมูลลงระบบ
WBSC
ก่อนเวลา 20.00 น.
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กิจกรรม
หน่วยที่ 14
ควำมผิดปกติของระบบประสำท
2/2

หน่วยที่ 15
ควำมผิดปกติของระบบทำงเดิน
อำหำร

หน่วยที่ 16
ควำมผิดปกติของตับและทำงเดิน
น้ำดี

หน่วยที่ 17
ควำมผิดปกติระบบทำงเดิน
ปัสสำวะผิดปกติ

หน่วยที่ 18
ควำมผิดปกติควำมสมดุลน้ำอีเลค
โทรลัยท์ และสมดุลกรด-ด่ำงของ
ร่ำงกำย

รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

6. นำงสำวจันทร์ชพรรณ สุวรรณสัญญำ

6111056990090

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6111056990091
6111056990092
6111056990093
6111056990094
6111056990095
6111056990096
6111056990097
6111056990098
6111056990099
6111056990100
6111056990101
6111056990102
6111056990103
6111056990104
6111056990105
6111056990107
6111056990109
6111056990110
6111056990111
6111056990113
6111056990115
6111056990116
6111056990117
6111056990118
6111056990119
6111056990120
6111056990121
6111056990122
6111056990123
6111056990124
6111056990125
6111056990126
6111056990128
6111056990129
6111056990130
6111056990131
6111056990132
6111056990133
6111056990134

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นำงสำว ศศินำ สุภำพ
นำงสำว ดำปนีย์ อัปมะโน
นำงสำว ธัญญลักษณ์ แน่นพิมำย
นำงสำว คัทลียำ ประวิเศษ
นำงสำว ปำนธิวำ พรมพัฒ
นำงสำว จิรำภรณ์ แก้วภู
นำงสำวภัทรชยำกรณ์ พรหมท้ำว
นำงสำว ปิยะฉัตร วงษ์ธรรม
นำงสำว ปิยำพัชร คมขำหนัก
นำย ชลธร บุญอินทร์
นำงสำว ศุภิสรำ แสงครุฑ
นำงสำว วิชุอร ภิบำลสิงห์
นำงสำว ปิยะธิดำ พ.ศ.สร
นำงสำว จินต์จุฑำ ธัญญกำร
นำย นพพร นำคศรีสังข์
นำย ภัทรเวช บำรุงเพชร
นำงสำว ยุภำวรรณ บัวศรีภูมิ
นำงสำว วรรณวิศำ มีนำม
นำย สพลดนัย อิสรำนนท์ยำมี
นำงสำว ชลธิชำ พุทธลำ
นำงสำว นันทิยำ กำนิล
นำงสำว ปิยำภรณ์ ดำรำศร
นำงสำว เบญจพร คำพิลำ
นำงสำว ภัทรียำ กัปโก
นำงสำว เบญจมำศ อดทน
นำงสำว ศิริเนตร จันทร์ประเสริฐ
นำงสำว สุขุมำภรณ์ แพทย์รักษ์
นำงสำว วรรณี วงค์ทอง
นำงสำว นิภำภรณ์ ขวัญอ่ำงทอง
นำงสำว ปิยะณัฐ แคนคง
นำงสำว นิรมล มณีพงษ์
นำงสำว เมนิษำ ชัยชนะสูงศักดิ์
นำงสำว จิรัสยำ วันขำมป้อม
นำงสำว วนำรี ดวงประทุม
นำงสำว เกวลิน แสงเมือง
นำงสำว จินตนำ นำโสก
นำงสำว กัญญำณัฐ อัปมระกำ
นำงสำว พัชรำภำ สุขสะบำย
นำงสำว อำทิตยำ แก้วชล

วันจันทร์ที่
16 ธ.ค. 62
นาข้อมูลลงระบบ
WBSC
ก่อนเวลา 20.00 น.
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ตารางการสอบย่อยหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 1 สัปดาห์
ผ่านระบบอีเลิร์นนิง (e-learning) จานวน 18 หน่วยการเรียน
รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) รหัสวิชา 6012608 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กาหนดการสอบย่อยหลังการเรียน ดังนี้
เดือน ปี
กิจกรรม
หมำยเหตุ
8 ส.ค. 62 อธิบำยวัตถุประสงค์กำรสอบย่อยรวมถึงชี้แจ้งใน
รำยละเอียดเนื้อหำและกระบวนกำรในกำรเข้ำ
สอบย่อยหลังกำรเรียนกำรสอนเสร็จสิ้น 1
สัปดำห์ผ่ำนระบบอีเลิร์นนิง (e-learning)
8 ส.ค. ถึง เก็บข้อมูลหลังสอบย่อยหลังกำรเรียนกำรสอน กำรถึงระบบ e-learning ผ่ำน
18 ธ.ค. 62 เสร็จสิ้น 1 สัปดำห์ผ่ำนระบบอีเลิร์นนิง
ระบบ Wifi ของมหำวิทยำลัย หรือ
(e-learning) โดยกำหนดกำรสอบย่อย ทุกวัน ระบบ Internet 3G หรือ 4G ของ
พุธถัดไปในแต่ละอำทิตย์หลังเสร็จสิ้นกำร
เครือข่ำยที่นักศึกษำใช้อยู่
เรียนกำรสอน
14 ส.ค. 62 หน่วยที่ 1พยำธิสรีรวิทยำและกำรพยำบำล
ในช่วงเวลำ 20.00-21.00 น.
(Pathophysiology and Nursing)
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 60 นำที
หน่วยที่ 2 Genetic and Developmental
disorders
21 ส.ค. 62 หน่วยที่ 3 กำรบำดเจ็บของเซลล์ กำรปรับตัว ในช่วงเวลำ 20.00-21.00 น.
และกำรอักเสบ
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 60 นำที
หน่วยที่ 4 กำรติดเชื้อ
4 ก.ย. 62 หน่วยที่ 5 ควำมผิดปกติในกำรเจริญเติบโตของ ในช่วงเวลำ 20.00-21.00 น.
เซลล์
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 60 นำที
หน่วยที่ 6 ควำมผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
11 ก.ย. 62 หน่วยที่ 7 ควำมผิดปกติของระบบเลือด
ในช่วงเวลำ 20.00-20.30 น.
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 30 นำที
18 ก.ย. 62 หน่วยที่ 8 Stress, Adaptation, and Coping ในช่วงเวลำ 20.00-20.30 น.
หน่วยที่ 9 ควำมผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 30 นำที
และ เมตำบอลิสม
19 ก.ย. 62
สอบย่อยครั้งที่ 1 (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-9) 2 ชั่วโมง
9 ต.ค. 62 หน่วยที่ 10 ควำมผิดปกติของระบบหัวใจและ ในช่วงเวลำ 20.00-20.30 น.
หลอดเลือด
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 30 นำที
16 ต.ค. 62 หน่วยที่ 11 ควำมผิดปกติของระบบกระดูกและ ในช่วงเวลำ 20.00-20.30 น.
กล้ำมเนื้อ
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 30 นำที
23 ต.ค. 62 หน่วยที่ 12 ควำมผิดปกติของตำ หู คอ จมูก ในช่วงเวลำ 20.00-20.20 น.
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที
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26
เดือน ปี
กิจกรรม
หมำยเหตุ
30 ต.ค. 62
สอบย่อยครั้งที่ 2 (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-13) 2 ชั่วโมง
20 พ.ย. 62 หน่วยที่ 13 ควำมผิดปกติของระบบหำยใจ
ในช่วงเวลำ 20.00-20.30 น.
หน่วยที่ 14 ควำมผิดปกติของระบบประสำท
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 30 นำที
27 พ.ย. 62 หน่วยที่ 15 ควำมผิดปกติของระบบทำงเดิน
ในช่วงเวลำ 20.00-20.10 น.
อำหำร
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 10 นำที
หน่วยที่ 16 ควำมผิดปกติของตับและทำงเดิน
น้ำดี
4 ธ.ค. 62 หน่วยที่ 17 พยำธิสรีรวิทยำของระบบทำงเดิน ในช่วงเวลำ 20.00-20.10 น.
ปัสสำวะผิดปกติ
ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบ 10 นำที
18 ธ.ค. 62 หน่วยที่ 18 ควำมผิดปกติของควำมสมดุลน้ำ
ในช่วงเวลำ 20.00-20.10 น. ใช้
อีเลคโทรลัยท์ และสมดุลกรด-ด่ำงของร่ำงกำย เวลำในกำรทำข้อสอบ 10 นำที
19 ธ.ค. 62
สอบปลำยภำค (ตั้งแต่หน่วยที่ 14-18 และ 10% ของข้อสอบกลำงภำค)
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