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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6021502 การพยาบาลพื้นฐาน 2 (Fundamentals of Nursing 2)
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
พลตรีหญิงเทียมใจ ศิริวัฒนกุล
อาจารย สมจิต นิปทธหัตถพงศ
ผศ. จุไร อภัยจิรรัตน
อาจารย ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อาจารย ธณิดา พุมทาอิฐ
อาจารย สิริกาญจน เดชวรกุล
อาจารยศรัทธา ประกอบชัย
อาจารยผูรวมสอนภาคทดลอง
นาวาเอกหญิงนวลจันทร เครือวานิชกิจ อาจารย นงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อาจารย มาลี เอี่ยมสําอาง
อาจารย จิตรลดา ถาวรกุล
อาจารย รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย พิมพขวัญ แกวเกลื่อน
อาจารย อุดมลักษณ ดวงผุนมาตย
อาจารย อารีรัตน เทศสวัสดิ์
อาจารย รัชนก โคตรเจริญ
อาจารย อารยา เชียงของ
อาจารย ณัฐรพี ใจงาม
อาจารย จิราภรณ ชนมาสุข
อาจารย ปรัศนีย อัมพุธ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคฤดูรอน/ 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
เพื่อใหนักศึก ษามีความเขาใจแนวคิด หลัก การ วิธีก าร เทคนิคตางๆ ของบทบาทหนาที่พื้นฐาน
ทางการพยาบาลที่ใชในวิชาชีพพยาบาลอยางแทจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบของหนาที่ที่มีตอผูปวย
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ที่มารับบริการ ดวยความเอื้ออาทร การใชกลวิธี การใหอาหารทางสายยาง การใหยารับประทาน ยาฉีดชนิด
ตางๆ การดูแลใหออกซิเ จน การใสสายสวนปสสาวะ การสวนอุจจาระ การเก็บ สิ่ง สงตรวจประเภทเลือด
ปสสาวะ อุจจาระ เสมหะ การรับใหมและการเตรียมกลับบานและการดูแลเมื่อถึงแกกรรม เพื่อการประยุกตใช
ในการวางแผนการใชกระบวนการพยาบาลตลอดจนการประเมินสภาพผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเรียนรูสาระ แนวคิด หลักการ วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการพยาบาลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของพยาบาลในการบริการสุขภาพการใหอาหารทางสายยาง การใหยารับประทาน ยาฉีดชนิดตางๆ การดูแล
ใหออกซิเจน การใสสายสวนปสสาวะ การสวนอุจจาระ การเก็บสิ่งสงตรวจประเภทเลือ ด ปสสาวะ อุจจาระ
เสมหะ การรับใหมและการเตรียมกลับบานและการดูแลเมื่อถึงแกกรรม
2.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในการบริการสุขภาพอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ เพื่อนรวมงาน และครอบครัว
2.3 เพื่อสรางความพรอมในบทบาทเชิง วิชาชีพใหกับ นัก ศึ ก ษาพยาบาลกอนที่จ ะนําความรูไปใชกั บ
ผูรับบริการดวยความเขาใจ ความตระหนักและความรับผิดชอบ
2.4 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 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 หลัก การ และวิธีป ฏิบัติก ารพยาบาล เกี่ยวกับ การตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ผูใชบริการดาน ความตองการอาหาร น้ํา ออกซิเจน และการขับถาย การใหยา สารน้ําทางหลอดเลือดดํา เลือด
และสวนประกอบของเลือด การเตรียมตรวจ และการเก็บสิ่งสงตรวจ การรับใหม การจําหนาย และการสงตอ
ผูปวย การดูแลกอน และหลังผาตัด การดูแลชวยเหลือผูปวยใกลถึงแกกรรม และถึงแกกรรม โดยคํานึงถึงสิทธิ
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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม
จริยธรรม
4.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมี
ความเขาใจในหลัก
ศาสนา หลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
4.1.2 สามารถควบคุม
ตนเอง แยกแยะความ
ถูกตอง ความดี และ
ความชั่วตอบทบาท
หนาที่ในการใหการ
พยาบาลได
4.1.3 เคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยและตระหนัก
ในความแตกตางของ
วัฒนธรรม
4.1.4 รับผิดชอบตอ
ตนเอง สวนรวม และผล
การฝกปฏิบัติงานในภาค
ทดลอง
4.1.5 มีระเบียบวินัย
ซื่อสัตย
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดี
ตอเพื่อนทั้งในการดํารง
ตนและการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อาจารยทําการปฐมนิเทศรายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ประเด็นดานจริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ วิธีการ
เรียนการสอนและการฝกปฏิบัตภิ าคทดลอง
2. อาจารยชี้แจงถึงพฤติกรรมการเขาศึกษาภาคทฤษฎี
ภาคทดลอง โดยนักศึกษาตองเขาฝกปฏิบัติในหองฝกอยาง
ตอเนื่องและครบทุกขั้นตอน แยกแยะความถูกตองใน
บทบาทหนาที่ของการเปนผูดูแลสุขภาพ
3. ยกตัวอยาง หรือ สถานการณ ที่เกี่ยวของกับการดูแล
ชวยเหลือผูปวยใกลถึงแกกรรม และถึงแกกรรม
เพื่อกระตุน ความคิด และ มุมมองของนักศึกษา
4. สอนใหนักศึกษารูจักเคารพในสิทธิ และความคิดเห็น
ของเพื่อน ขณะฝกปฏิบัติภาคทดลอง มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และเพื่อน

1. พฤติกรรมการ
เขาหองเรียน การ
เขาหองฝกภาค
ทดลอง การสงงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ตรงตาม
กําหนดเวลา
2. พฤติกรรมการ
ทํางานกลุมทั้งจาก
การสังเกตของ
ผูสอนและจากการ
ประเมินของเพื่อน
รวมกลุม
3. การสะทอนคิด
หรือ การแสดง
ความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอ
ตัวอยาง หรือ
สถานการณการ
เรียนรูที่อาจารยจัด
ขึ้น
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

51
ผลการเรียนรู
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความ
เขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรที่เปนพื้นฐานตอ
ยอดดานการพยาบาล
พื้นฐาน เชน กายวิภาค
ศาสตร เคมี ฟสิกส การ
พัฒนาการมนุษย สังคม
4.2.2 มีความรู ความ
เขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาล ระบบสุขภาพ
และปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยน
แปลงของสังคม
สิ่งแวดลอมและตอ
สุขภาพตนเอง
4.2.3 มีความรู ความ
เขาใจในสาระสําคัญของ
กระบวนการพยาบาล
และกระบวนการ
แกปญหาสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูใน
ศักยภาพและสิ่งที่เปน
จุดออนของตน เพื่อ
พัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติการพยาบาล การ
แสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพและการ
เปนผูนําที่เขมแข็ง
4.3.3 สามารถนําขอมูล
และหลักฐานไปใชใน
การอางอิงและแกไข
ปญหาอยางมี

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายแบบมีสวนรวม รวมกับการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. แบงนักศึกษาเปนกลุมยอยตามเลขที่เพื่อเขาศึกษากับ
อาจารยประจํากลุมตาม
ตารางที่แนบทาย
มอบหมายเพื่อทําแผนผังความคิดเปนรายบุคคลหลังการ
สอนในหองเรียน (แตละหนวย) 1 สัปดาห (Concept
mapping ในหนวยที่เรียนเปนรายบุคคล)

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
สวนรวมในการ
อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. ขอสอบ MCQ
กลางภาคและ
ปลายภาค ที่เนน
การใชสถานการณ
การแกปญหาที่ได
เรียนรู
3. คะแนนจากผล
การสรุปในรูปแบบ
Concept
mapping

1. นักศึกษานําผลการเรียนรูในภาคทฤษฏี การดู VCDทํา
การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดทักษะ
2. การสะทอนคิดปญหาที่เกิดขึ้นการเรียนในภาคทฤษฏีสู
การปฏิบัติในหองทดลอง
3. มอบหมายงานใหทําการศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
Website,
E-learning, และ ฐานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลพื้นฐาน และนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
และในกลุม

1. การสอบทักษะ
ปฏิบัติใน
หองทดลองดวย
ความเขาใจ
คลองตัว ผิดพลาด
นอย
2. คุณภาพของผล
การศึกษาคนควา
และ การนําเสนอ
ในกลุม
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรู
ทางการพยาบาลพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของรวมทั้งใช
ประสบการณเปน
พื้นฐาน เพื่อใหเกิด
ผลลัพธที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ ในการ
ใหบริการการพยาบาล
4.3.6 สามารถพัฒนา
วิธีการแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลอง
กับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มอบหมายใหศึกษาคนควาเพื่อศึกษา VCD ฝกการ
4.4.2 สามารถทํางาน ทํางานเปนทีม มีการศึกษาคนควาในหองสมุด แสดงใหเห็น
เปนทีมในบทบาทผูนํา ถึงบทบาททีไ่ ดรับมอบหมาย
และสมาชิกทีมในทีม
การพยาบาล
4.4.4 มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ตอสังคมและ
ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองวิชาชีพ
องคกรและสังคมอยาง
ตอเนื่อง

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินตนเอง
2. เพื่อนประเมิน
เพื่อน
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถ
ประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติใน
การพยาบาลอยาง
เหมาะสม
4.5.3 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด
การฟง การอานการ
เขียน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ฝกทักษะการคํานวณเกี่ยวกับการใหสารน้ําทางหลอด
เลือดคํา และ การแปลงระบบการวัดของการใหยา
2. มอบหมายงานใหทําการศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
Website,
E-learning, และ ฐานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลพื้นฐาน และนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
และในกลุม

1. ความถูกตอง
และรวดเร็วในการ
ทําโจทยปญหา
2. คุณภาพของผล
การศึกษาคนควา
และ การนําเสนอ
ในกลุม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1
แนะนําการเรียนการสอน
ในรายวิชา

1

หนวยที่ 1 หลักการและเทคนิคการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบวิชา
แนะนําลักษณะวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- ฝกทดลองการพยาบาล
- วิธีการเขียน Mind
Mapping
- บรรยายเนื้อหาโดยใช

อาจารยผูสอน
อ. นงลักษณ
เชษฐภักดีจิต

อ. ศรัทธา
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หัวขอเรื่อง
(2 ชั่วโมง) พยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการ
ดานอาหารและน้ํา
1.1 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสมดุล
สารน้ําและอิเล็กโทรลัยทในรางกาย
1.2 การประเมินภาวะการขาดน้ํา และ
ภาวะทางโภชนาการ
1.3 การประเมินสารน้ําที่เขาและ
ออกจากรางกาย
1.4 การชวยเหลือผูปวยในการ
รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ํา
1.5 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยที่มีความผิดปกติในการรับประทาน
อาหาร
2+3 หนวยที่ 2 หลักการและเทคนิคการ
เสริม 1 พยาบาลในการใหยาและการใหสารน้ํา
(ทดลอง ทางหลอดเลือดดํา
6 ชั่วโมง) 2.1 คําสั่งแพทย
2.2 มาตรฐานการใหยา (6R)
2.3 มาตราและตัวยอที่ใชในบริหารยา
2.4 การใหยาทางปาก
2.5 การใหยาเขาใตผิวหนัง ระหวาง
ผิวหนัง กลามเนื้อ และหลอดเลือดดํา
2.6 การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
2.7 การใหเลือด

4
หนวยที่ 3 หลักการและเทคนิคการ
(ทดลอง พยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการ
6 ชั่วโมง) ออกซิเจนของรางกาย
3.1 ขอบงชี้ในการใหออกซิเจน
3.2 การใชและการดูแลอุปกรณการให

กิจกรรมการเรียนการสอน
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น

อาจารยผูสอน
ประกอบชัย

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- ตั้งโจทยเพื่อทักษะการ
คํานวณเกี่ยวกับการใหสารน้ํา
ทางหลอดเลือดคํา และ
การแปลงระบบการวัดของ
การใหยา
- มอบหมายงานให
ทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองจาก Website,
E-learning, และ ฐานขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
ศึกษาและนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และ
ในกลุม
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- มอบหมายงานใหทําการ
ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
Website,

พลตรีหญิง
เทียมใจ
ศิริวฒ
ั นากุล

อ. สมจิต
นิปทธหัตถพงศ
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หัวขอเรื่อง
ออกซิเจน
3.3 การดูดเสมหะ
3.4 การดูแลทําความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณในการใหออกซิเจน

5
เสริม 1
(ทดลอง
6 ชั่วโมง)

หนวยที่ 4 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการ
การขับถาย
4.1 ขอบงชี้ในการสวนปสสาวะ
4.2 การใสสายสวนปสสาวะ
4.3 การลางกระเพาะปสสาวะ
4.4 การสวนอุจจาระ
4.5 การใสทอระบายลม

กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยผูสอน
E-learning, และ ฐานขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
ศึกษาและนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และ
ในกลุม
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
ผศ. จุไร
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
อภัยจิรรัตน
PowerPoint
- มอบหมายงานให
ทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองจาก Website,
E-learning, และ ฐานขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
ศึกษาและนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และ
ในกลุม
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

สอบ mid term ในสัปดาหสอบกลางภาค
6

7

หนวยที่ 5 การเก็บสิ่งสงตรวจ
5.1 เลือด
5.2 เสมหะ
5.3 สารคัดหลั่ง
5.4 ปสสาวะ
5.5 อุจจาระ
5.6 สิ่งสงตรวจพิเศษ
หนวยที่ 6 การรับใหม และจําหนวย
ผูปวย
6.1 ขั้นตอนของการรับใหม
6.2 การบันทึกรายงานการรับใหมในแฟม
ประวัติผูปวย

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น

อ. สิริกาญจน
เดชวรกุล

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น

อ. ธณิดา
พุมทาอิฐ
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8

หัวขอเรื่อง
6.3 ขั้นตอนการจําหนาย
6.4 การบันทึกรายงานการ
จําหนายในแฟมประวัติผูปวย
หนวยที่ 7 หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลในการดูแลชวยเหลือผูปวยใกล
ถึงแกกรรม และถึงแกกรรม
7.1 ความหมาย ลักษณะอาการของผูปวย
ใกลถึงแกกรรม และผูปวยถึงแกกรรม
7.2 การชวยเหลือผูปวยในการเตรียมตัว
ตาย และสิทธิมนุษยชนตอการตาย
7.3 การพยาบาลภายหลังผูปวยถึงแก
กรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น

อาจารยผูสอน

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
PowerPoint
- ยกตัวอยาง หรือ
สถานการณ ที่เกี่ยวของกับ
การดูแลชวยเหลือผูปวยใกล
ถึงแกกรรม และถึงแกกรรม
- เพื่อกระตุน ความคิด และ
มุมมองของนักศึกษาตอชีวิต
การเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
และตระหนักในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถาม และอาจารยผูสอน
สรุปประเด็น

อ. ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

สอบปฏิบัติ หนวยที่ 1
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 2
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 3
สอบปฏิบัติ หนวยที่ 4
สอบ Final ในสัปดาหสอบ
ปลายภาค
ตารางการเรียนภาคทดลอง หนวยที่ 1 และ 2 หมุนการฝก 2 Lab
เวลา
หนวยที่ 1
หอง
เลขที
1/1
Lab Nursing
1-5
1/2
11-15
1/3
Lab Anatomy
21-25
1/4
Lab Anatomy
31-35
1/5
Lab OB
41-45

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

หมายเหตุ นักศึกษาหมุนเวียนการทดลองปฏิบัติหนวยที่ 1 เรื่อง การใหอาหารทางสายยาง

อาจารย
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หนวยที่ 2
2/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/2

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

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

Lab หนวยที่ 3
3
หมายถึง การใหออกซิเจนและการทําความสะอาดรางกายและสายออกซิเจน
Lab หนวยที่ 4
4/1
หมายถึง การสวนปสสาวะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

อาจารย
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การ
ผลการเรียนรู
ประเมิน
ที่คาดหวัง
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, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
2

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,

งานที่ใชประเมินผลการเรียนรู
งานที่ไดรับมอบหมายสงอาจารย
ประจําหนวยที่สอน
1.1 อภิปราย การแสดงความคิดเห็น
1.2 การทํา Mind Mapping
(สงงานภายหลังสอนเสร็จ 1 สัปดาห)

1.3 สอบปฏิบัติ
สอบกลางภาค
2.1 การสอบยอยครั้งที่ 1 (Formative
1 สอบบทที่ 1-5 )
2.2 การสอบยอยครั้งที่ 2 (Formative
2 สอบบทที่ 6-11)
สอบปลายภาค
2.3 สอบปลายภาค (Summative สอบ
บทที่ 1-11)

สัปดาหที่
กําหนด
สัปดาห
ที่สอน

สัดสวนการ
ประเมิน
5%

สัปดาหที่
สอนจบของ
แตละหนวย

จํานวน
45 ขอ
จํานวน
45 ขอ
จํานวน
50 ขอ

45%
15%

15%
20%

การประเมินผล อิงกลุม / อิงเกณฑ ใหระดับผลการเรียน ตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุม ใชชวงคะแนน T
อิงเกณฑ ชวงคะแนน
A
ประเมินตามคาคะแนน T ที่คํานวณได
90 – 100
โดยกําหนดใหผูที่ไดระดับคะแนน C
B+
85 – 89
มีคะแนนดิบไมต่ํากวา รอยละ 60
B
75 – 84
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 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูส อนทบทวนความเขาใจวิชาเกี่ยวกับตัวเลือกทุกตัว เพื่อใหนักศึกษา
เกิดความกระจางวาตัวเลือกตัวถูกหรือผิดอยางไร
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