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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6021501 การพยาบาลพื้นฐาน 1 (Fundamentals of Nursing 1)
2. จํานวนหนวย
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. นงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อาจารยผูสอนทฤษฎี ทดลอง
อาจารยภิญญา หนูภักดี
นาวาเอกหญิงนวลจันทร เครือวานิชกิจ
อาจารย นงลักษณ เชษฐภักดีจิต อาจารย เพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อาจารย เนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ
อาจารย นิรามัย อุสาหะ
อาจารย วรภัทร ทองใบ
อาจารยผูรวมสอนภาคทดลอง
อาจารย นิภา ลีสุคนธ
อาจารยศรีสุดา วงษวิเศษกุล
อาจารย ศิริพร นันทเสนีย
อาจารย มาลี เอี่ยมสําอาง
อาจารย จิตรลดา ถาวรกุล
อาจารย สิริกาญจน เดชวรกุล
อาจารย ฐิตาพร เขียนวงษ
อาจารย พิมพขวัญ แกวเกลือ่ น
อาจารย ณัฐรพี ใจงาม
อาจารย ศรัทธา ประกอบชัย
อาจารย ปรัศนีย อัมพุธ
อาจารย ธนิดา พุมทาอิฐ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนัก ศึก ษามีความเขาใจแนวคิ ด หลัก การ วิธีก าร เทคนิคตางๆ ของบทบาทหนาที่พื้นฐาน
ทางการพยาบาลที่ใชในวิชาชีพพยาบาลอยางแทจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบของหนาที่ที่มีตอผูปวย
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ที่ม ารับบริก าร ดวยความเอื้ออาทร การใชก ลวิธี ปฏิสัม พันธที่พรอมดวยจิตบริการ การใหคําแนะนําทาง
สุขภาพ การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล และสิ่งแวดลอม การ
ดูแลความสุขสบาย และความปลอดภัย การตรวจสอบสัญญาณชีพ ตลอดจนการใชเทคนิคและหลักการในการ
ปองกันเชื้อโรคมิใหแพรกระจายสูตนเอง ผูอื่นดวยการลางมือ การหยิบ การจัดของปราศจากเชื้อเพื่อใชกั บ
ผูปวย การใสถุงมือ การทําแผลและการพันผา เพื่อการประยุกตใชในการวางแผนการใชกระบวนการพยาบาล
ตลอดจนการประเมินสภาพผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเรียนรูส าระ แนวคิด หลักการ วิธีก าร เทคนิคตางๆ ในการพยาบาลพื้นฐานเกี่ยวกับ บทบาท
หนาที่ของพยาบาลในการบริการสุขภาพ ปฏิสัมพันธระหวางพยาบาล ผูรวมงานและผูรับบริก ารตลอดจน
ครอบครัว การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล และสิ่งแวดลอม การ
ดูแลความสุขสบาย และความปลอดภัย การตรวจสอบสัญญาณชีพ ตลอดจนการใชเทคนิคและหลักการในการ
ปองกันเชื้อโรคมิใหแพรกระจายสูตนเอง ผูอื่นดวยการลางมือ การหยิบ การจั ดของปราศจากเชื้อเพื่อใชกับ
ผูปวย การใสถุงมือ การทําแผลและการพันผา
2.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในการบริการสุขภาพอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ เพื่อนรวมงาน และครอบครัว
2.3 เพื่อสรางความพรอมในบทบาทเชิง วิชาชีพใหกับ นัก ศึ ก ษาพยาบาลกอนที่จ ะนําความรูไปใชกั บ
ผูรับบริการดวยความเขาใจ ความตระหนักและความรับผิดชอบ
2.4 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จึงมี
ความจําเปนที่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรจะตองมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้น
2.5 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและพัฒนาการ
พยาบาลเพื่อสงเสริมการคงสภาพ
2.6 เพื่อใหนัก ศึก ษาศึก ษาคนควาความรูจ ากแหลง ขอมูล ที่ห ลากหลายและประยุก ตใชความรูสูก าร
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญไดอยางถูกตอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติการพยาบาล การปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูใชบริการ และ
ครอบครัว การใหคําแนะนําทางสุขภาพ การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล การดูแลสุขอนามัย
สวนบุคคล และสิ่งแวดลอม การดูแลความสุขสบาย และความปลอดภัย การใชความรอนความเย็นในการ
บําบัด การวัด และบันทึก สัญ ญาณชีพ การปองกัน และควบคุม การแพรก ระจายเชื้อ โดยคํานึงถึงสิท ธิ
ผูใชบริการ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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บรรยาย
16 ชั่วโมง

สอนเสริม
8 ชั่วโมง
(โดยสอนเสริมครั้งละ 1
ชั่วโมง นอกเวลาเรียน
จํานวน 8 ครั้ง)

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง/ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลาที่จัดให
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการหรือในรายบุคคลที่มีการเรียนชาเปนการสวนตัว)
3.3 อาจารยใหนักศึกษาปรึกษาไดทาง E-mail
3.4 อาจารยใหเวลากับนักศึกษาที่เรียนออนและตามไมทัน โดยใหเวลาในการฝกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาที่
นักศึกษานัดหมายไวลวงหนา
3.5 ในหนวยที่มีฝกปฏิบัติและไดจัดทํา VCD เรียบรอยแลว อาจารยอนุญาตใหนักศึกษาทําการยืมเพื่อไป
เปดดูนอกเวลาเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลั กสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจในหลัก
ศาสนา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ตลอดสิทธิผูปวยทุกเพศ วัยของ
ความเปนมนุษย การพิทักษสิทธิของ
ผูรับบริการพื้นฐาน สิทธิของผูบริโภค
ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการ
พยาบาล เชนเปนผูที่มีวินัย ใฝรู ซื่อสัตย
และเสียสละ
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง ความดี และ
ความชั่วตอบทบาทหนาที่ในการใหการ
พยาบาลได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย และตระหนักในความแตกตาง
ของแตละบุคคล
4.1.4 รับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ผลการฝกปฏิบัติงานในภาคทดลอง
4.1.5 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอเพื่อนทั้งในการ
ดํารงตน และการปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เปนพื้นฐานตอยอดดานการ
พยาบาลพื้นฐาน เชน กายวิภาคศาสตร
เคมี ฟสิกส การพัฒนาการมนุษย สังคม
4.2.2 มีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงของสังคม สิ่งแวดลอมและตอสุขภาพ
ตนเอง
4.2.3 มีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของกระบวนการพยาบาลและกระบวนการ
แกปญหาสุขภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อาจารยทําการปฐมนิเทศ
รายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ประเด็นดานจริยธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิธีการเรียนการสอนและการ
ฝกปฏิบัติภาคทดลอง
2. อาจารยชี้แจงถึงพฤติกรรม
การเขาศึกษาภาคทฤษฎี ภาค
ทดลอง โดยนักศึกษาตองเขา
ฝกปฏิบัติในหองฝกอยาง
ตอเนื่องและครบทุกขั้นตอน
แยกแยะความถูกตองใน
บทบาทหนาที่ของการเปน
ผูดูแลสุขภาพ
3. สอนใหนักศึกษารูจัก
เคารพในสิทธิ และความ
คิดเห็นของเพื่อน ขณะฝก
ปฏิบัติภาคทดลอง มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และ
เพื่อน

1. พฤติกรรมการเขา
หองเรียน การเขาหองฝกภาค
ทดลอง การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตาม
กําหนดเวลา
2. พฤติกรรมการทํางานกลุม
ทั้งจากการสังเกตของผูสอน
และจากการประเมินของ
เพื่อนรวมกลุม

1. บรรยายแบบมีสวนรวม
รวมกับการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1. สังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู

2. แบงนักศึกษาเปนกลุมยอย
ตามเลขที่เพื่อเขาศึกษากับ
อาจารยประจํากลุมตาม
ตารางที่แนบทาย
มอบหมายเพื่อทําแผนผัง
ความคิดเปนรายบุคคลหลัง
การสอนในหองเรียน (แตละ
หนวย) 1 สัปดาห (Concept
mapping ในหนวยที่เรียน

2. ขอสอบ MCQ กลางภาค
และปลายภาค ที่เนนการใช
สถานการณการแกปญหาที่ได
เรียนรู
3. คะแนนจากผลการสรุปใน
รูปแบบ Concept mapping
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ผลการเรียนรู

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่เปน
จุดออนของตน เพื่อพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสู
การปฏิบัติการพยาบาล การแสวงหาความรู
ที่มีประสิทธิภาพและการเปนผูนําที่เขมแข็ง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูล
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐานไปใช
ในการอางอิงและแกไขปญหาอยางมี
วิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางการพยาบาลพื้นฐานที่
เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณเปนพื้นฐาน
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ในการใหบริการการพยาบาล
4.3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

วิธีการสอน
เปนรายบุคคล)

วิธีการประเมินผล

1. นักศึกษานําผลการเรียนรู 1. การสอบทักษะปฏิบัติใน
ในภาคทฤษฏี การดู VCDทํา หองทดลองดวยความเขาใจ
การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง คลองตัว ผิดพลาดนอย
เพื่อใหเกิดทักษะ
2. การสะทอนคิดปญหาที่
เกิดขึ้นการเรียนในภาคทฤษฏี
สูการปฏิบัติในหองทดลอง
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา
และสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม
และความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน
การเขียน
4.5.5 สามารถเลือกและใชรูปแบบการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหศึกษาคนควา 1. ประเมินตนเอง
เพื่อศึกษา VCD ฝกการ
2. เพื่อนประเมินเพื่อน
ทํางานเปนทีม มีการศึกษา
คนควาในหองสมุด แสดงให
เห็นถึงบทบาทที่ไดรับ
มอบหมาย
1. มอบหมายงานให
ทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองจาก Website,
E-learning, และ ฐานขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลพื้นฐาน และนํามา
อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน และในกลุม

1. คุณภาพของผลการศึกษา
คนควา และ การนําเสนอใน
กลุม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1
แนะนําการเรียนการสอน
ในรายวิชา

1
หนวยที1่ บทนํา
(2 ชั่วโมง) 1.1 ความตองการพื้นฐานของบุคคล
1.2 ขอบเขตหนาที่ของพยาบาล
1.3 บทบาทของพยาบาล
1.4 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการ
ปฏิบัติการพยาบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบวิชา
แนะนําลักษณะวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- ฝกทดลองการพยาบาล
- วิธีการเขียน Mind
Mapping
- บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

อาจารยผูสอน
อ. นงลักษณ
เชษฐภักดีจิต

อ. ภิญญา
หนูภักดี
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2
หนวยที่ 2 ปฏิสัมพันธระหวางพยาบาล
(2 ชั่วโมง) กับผูปวยและครอบครัว
2.1 วิธีการสรางสัมพันธภาพ
2.2 ปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูปวย
2.3 ปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับ
ครอบครัว
2.4 ปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับเพื่อน
รวมงาน
2+3+4 หนวยที่ 3 หลักการพยาบาลและเทคนิค
เสริม 1 การปองกันและควบคุมการแพรกระจาย
(ทดลอง เชื้อ
6 ชั่วโมง) 3.1 วงจรของการติดเชื้อ
3.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดการ
ติดเชื้อ
3.3 หลักการควบคุมการติดเชื้อ
3.4 หลักการทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช
3.5 หลักการฆาเชื้อ
3.6 หลักการแยกผูปวย
3.7 การพยาบาลผูปวยที่มีแผล
3.8 การพันผา

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

อาจารยผูสอน
อ. นวลจันทร
เครือวาณิชกิจ

- บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

อ. นงลักษณ
เชษฐภักดีจิต
- บรรยาย
- มอบหมายใหนักศึกษา ชม
วีดิทัศนเรื่องการหลักการ
พยาบาลและเทคนิคการ
ปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายเชื้อ 6 เรื่อง
การลางมือ การใสเสื้อหอง
ผาตัด การใสถุงมือ การหยิบ
จับของปราศจากเชื้อ การทํา
แผลและการพันผา กอนการ
สอน 1 สัปดาห
- มอบหมายงานให
ทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองจาก Website,
E-learning ที่เกี่ยวของกับs
หัวขอที่ศึกษา และนํามา
อภิปรายแลกเปลี่ยนนั้นเรียน
และในกลุม
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
- มอบหมายใหนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญเปนแผนผัง
ความคิดสง หลังการสอน 1
สัปดาห
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
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5+6+7 หนวยที่ 4 การดูแลความสุขสบายและ
เสริม 1 ความปลอดภัย
(ทดลอง 4.1 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถของ
6 ชั่วโมง) บุคคลในการปองกันตนเองจากอันตราย
4.2 ประเภทของอันตรายที่เกิดใน
โรงพยาบาล
4.3 อุปกรณที่ชวยใหผูปวยสุขสบายและ
ปลอดภัย
4.4 การชวยเหลือผูปวยเคลื่อนไหว
4.5 การจัดทานอน การจัดและ
ทําเตียง
4.6 การออกกําลังกาย

9+10+11
เสริม 1
(ทดลอง
6 ชั่วโมง)

12+13

หนวยที่ 5 การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอม
5.1 การทําความสะอาดผิวหนัง
5.2 การทําความสะอาดผม ใบหนา ปาก
หู ตา จมูก เทา และเล็บ
5.3 การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ
5.4 การสวนลางชองคลอด
หนวยที่ 6 การใชความรอน ความเย็นใน
การบําบัด
6.1หลักในการเลือกใช ความรอน ความ
เย็นในการบําบัด
6.2 การประคบรอน
6.3 การประคบเย็น
6.4 การเช็ดตัวลดไข
6.5 การนั่งแชกน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

อาจารยผูสอน
อ. เพลินตา
พิพัฒนสมบัติ

- บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษาชม
วีดิทัศนเรื่องการทําเตียง การ
เคลื่อนยายผูปวยและการออก
กําลังกาย
มอบหมายงานใหทําการศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก
Website,
E-learning ที่เกี่ยวของกับ
หัวขอที่ศึกษา และนํามา
อภิปรายแลกเปลีย่ นนั้นเรียน
และในกลุม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

อ. เนตรรัชนี
ตั้งภาคภูมิ
- บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น

อ. นิรามัย
อุสาหะ
- บรรยาย
มอบหมายงานใหทําการศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก
Website,
E-learning ที่เกี่ยวของกับ
หัวขอที่ศึกษา และนํามา
อภิปรายแลกเปลี่ยนนั้นเรียน
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กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยผูสอน
และในกลุม
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
14+15+16 หนวยที่ 7 หลักและวิธีการวัดและบันทึก - บรรยายโดยใช power
อ. วรภัทร
เสริม 1 สัญญาณชีพ
ทองใบ
point
(ทดลอง
7.1 หลักปฏิบัติในการวัดสัญญาณชีพ - กรณีศึกษาเรื่องการมีไข
6 ชั่วโมง) 7.2 หลักในการใชหูฟง
พรอมใหนักศึกษารวมแสดง
7.3 การวัดปรอท อัตราการหายใจ
ความคิดเห็น
อัตราการเตนของหัวใจ และ
- ใหนักศึกษายกตัวอยาง
ความดันโลหิต
เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณชีพ
7.4 หลักในการใชเครื่องวัดสัญญาณชีพ ตามประสบการณ
ที่เปนระบบอัตโนมัติ
- สาธิตการบันทึกสัญญาณชีพ
7.5 การบันทึกสัญญาณชีพ
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
สอบ mid term ในสัปดาหสอบกลางภาค
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 3
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 4
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 5
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 7
สอบ Final ในสัปดาหสอบ
ปลายภาค
ตารางการเรียนภาคทดลอง หนวยที่ 3 และ 4 หมุนการฝก 2 Lab
เวลา
หนวยที่ 3
หอง
เลขที
3/1
Lab Nursing
1-5
3/2
11-15
3/3
Lab Anatomy
21-25
3/4
Lab Anatomy
31-35
3/5
Lab OB
41-45

เวลา
เลขที
6-10
16-20
26-30
36-40
46-50

หมายเหตุ นักศึกษาหมุนเวียนการทดลองปฏิบัติหนวยที่ 3
หนวยที่ 3/1/2/3 ดู VCD เรื่อง การลางมือแบบไมเครงครัดและแบบเครงครัดและฝกทดลอง
การใสถุงมือ การใสเสื้อหองผาตัด
หนวยที่ 3/4/5/6 ดู VCD เรื่อง การหยิบ จัดของปราศจากเชื้อ การทําแผล การพันผา

อาจารย
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หนวยที่ 4
4/1
4/1
4/1
4/1
4/2
4/3

หอง
Lab Nursing
Lab Nursing
Lab Nursing
Lab Nursing
Lab OB
Lab OB

เวลา
เลขที
51-55
61-65
71-75
81-85
56-60,66-70
76-80,86-90

เวลา
เลขที
56-60
66-70
76-80
86-90
51-55,61-65
71-75,81-85

อาจารย

หมายเหตุ Lab หนวยที่ 4
4/1
หมายถึง การทําเตียงแบบตางๆ
4/2, 4/3
หมายถึง การเคลื่อนยายผูปวย การออกกําลังกายใหผูปวยชวยตัวเองไมได
ตารางการเรียนภาคทดลอง หนวยที่ 5 และ 7 หมุนการฝก 2 Lab
เวลา
หนวยที่ 5
หอง
เลขที
5
Lab Nursing
1-5
5
Lab Nursing
11-15
5
Lab Anatomy
21-25
5
Lab Anatomy
31-35
5
Lab OB
41-45
7/1
Lab Nursing
51-55
7/1
Lab OB
61-65
7/2
Lab OB
71-75
7/2
Lab Nursing
81-85

เวลา
เลขที
6-10
16-20
26-30
36-40
46-50
56-60
66-70
76-80
86-90

อาจารย

Lab หนวยที่ 5
5
หมายถึง การทําความสะอาดรางกายบนเตียง
Lab หนวยที่ 7
7/1
หมายถึง การวัดความดันโลหิต
7/2
หมายถึง การจับชีพจร นับหายใจ และวัดปรอท
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน

งานที่ใชประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนการ
กําหนด
ประเมิน

41
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
1
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4,4.1.5, 4.1.7,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4,4.3.6
4.4.2, 4.4.4,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.5
2

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

งานที่ใชประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนการ
กําหนด
ประเมิน
สัปดาหที่
สอน

งานที่ไดรับมอบหมายสงอาจารย
ประจําหนวยที่สอน
และ พฤติกรรมการเรียน
1.1 อภิปราย การแสดงความคิดเห็น
1.2 การทํา Mind Mapping
สัปดาหที่
(สงงานภายหลังสอนเสร็จ 1 สัปดาห)
สอนจบ
......งานเดี่ยว.........
ของแตละ
หนวย
1.3 สอบปฏิบัติ
สอบกลางภาค
จํานวน
2.1 การสอบยอยครั้งที่ 1 (Formative 45 ขอ
1 สอบบทที่ 1-5 )
2.2 การสอบยอยครั้งที่ 2 (Formative จํานวน
2 สอบบทที่ 6-11)
45 ขอ
สอบปลายภาค
จํานวน
2.3 สอบปลายภาค (Summative
50 ขอ
สอบบทที่ 1-11)

5%

45%
15%

15%
20%

การประเมินผล อิงกลุม / อิงเกณฑ ใหระดับผลการเรียน ตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุม ใชชวงคะแนน T
อิงเกณฑ ชวงคะแนน
A
ประเมินตามคาคะแนน T ที่คํานวณได
90 – 100
โดยกําหนดใหผูที่ไดระดับ
B+
85 – 89
คะแนน C มีคะแนนดิบ
B
75 – 84
ไมต่ํากวา รอยละ 60
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ํากวา 50
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไข
รวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
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3.3 อาจารยใหเวลากับนักศึกษาที่เรียนออนและตามไมทัน โดยใหเวลาในการฝกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาที่
นักศึกษานัดหมายไวลวงหนา
3.4 ในหนวยที่มีฝกปฏิบัติและไดจัดทํา VCD เรียบรอยแลว อาจารยอนุญาตใหนักศึกษาทําการยืมเพื่อไป
เปดดูนอกเวลาเรียน
3.5 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนทบทวนความเขาใจวิชาเกี่ยวกับตัวเลือกทุกตัว เพื่อใหนักศึกษา
เกิดความกระจางวาตัวเลือกตัวถูกหรือผิดอยางไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
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2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

