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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6022304 กระบวนการพยาบาล (Nursing Process)

2. จํานวนหนวย

2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา น.อ.หญิง นวลจันทร เครือวาณิชกิจ และ อาจารย ธณิดา พุมทาอิฐ
อาจารยผูสอน อาจารยทุกสาขาวิชา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 2
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 ษามีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ แนวคิด และขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
การประเมิ นภาวะสุขภาพ การวินิ จ ฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติก ารพยาบาล
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การประเมินผลการพยาบาล และการบัน ทึก ทางการพยาบาล รวมทั้ง สามารถนํ าไปใชในวิช าปฏิบั ติ
การพยาบาลทุกรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา
2.3 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด และขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติก ารพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล และการบันทึกทางการ
พยาบาล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
รวม 16 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก 1. การปฐมนิเทศรายวิชากอนการเรียน
1. คุณภาพของรายงานทั้ง
ศาสนา หลักจริยธรรม และ
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
กระบวนการผลิตและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ 3. อาจารยสอดแทรกประเด็นจริยธรรมใน ผลผลิตของรายงาน
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค
การบรรยาย
2. ความรับผิดชอบตองาน
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ผลการเรียนรู
สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัตกิ าร
พยาบาล
4.1.2 สามารถแยกแยะความถูกตอง
ความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการ
ไดรับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิตและทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.3 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของกระบวนการ
พยาบาลและกระบวนการแก
ปญหาสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน และวิเคราะห
ขอมูล จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกไขปญหา
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะหอยาง

วิธีการสอน
4. การมอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาและรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
5. การมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม
6. อาจารยปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี
(Role model) ในดานระเบียบวินัยและ
ตรงตอเวลาแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมในขณะ สอนและฝกทดลอง
7. การเสริมแรง (Reinforcement) โดย
แสดงความชื่นชม และสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียน มีพฤติกรรมเหมาะสม
(Affirmation) และตักเตือนสั่งสอนดวยที
ทาที่เปนกัลยาณมิตร ไมตําหนิ นศ.ตอ
หนาผูอื่น เมื่อผูเรียนมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม

วิธีการประเมินผล
กลุมและรายบุคคล
3. การเขาเรียนและสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด
4. พฤติกรรมขณะฟงการ
บรรยาย ประชุมกลุม ฝก
ทดลอง และเสนอผลงาน
ของนักศึกษา
5. ใหขอมูลปอนกลับ :
พฤติกรรมเชิงบวกใหขอมูล
ปอนกลับใหผูอื่นรับทราบ
ดวย พฤติกรรมเชิงลบให
ขอมูลปอนกลับรายบุคคล

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. การมอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีตัวอยางประกอบการบรรยาย
3. การฝกทดลอง สาธิตและสาธิตยอน
กลับการตรวจรางกาย การรวบรวมขอมูล
ผูรับบริการ การวินิจฉัยการพยาบาล และ
การวางแผนการพยาบาล
4. อภิปรายกลุมยอย นําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน และทํารายงานสงอาจารยประจํา
กลุม
5. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญและตอบขอ
ซักถาม

1. พฤติกรรมขณะฟงการ
บรรยาย การประชุมกลุม
การอภิปราย การฝก
ทดลอง และการเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
2. สอบดวยขอสอบปรนัย
และอัตนัย
3. คุณภาพผลงาน

1. การมอบหมายใหนักศึกษาฝกวิเคราะห
กรณีศึกษาจากผูปวยในสถานการณจริง
ฝกทดลองการสรางแบบรวบรวมขอมูล
ภาวะสุขภาพ การรวบรวมขอมูลผูปวย
การวินิจฉัยการพยาบาล และ การ
วางแผนการพยาบาล โดยแบงกลุม
อภิปรายกลุมยอย นําเสนอผลงานในชั้น

1. พฤติกรรมขณะฟงการ
บรรยาย การประชุมกลุม
การอภิปราย การฝก
ทดลอง และการเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
2. สอบดวยขอสอบปรนัย
และอัตนัย
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ผลการเรียนรู
เปนระบบโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มาใชในการแกปญหา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น
มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสารทางบวกกับผูเรียน
ผูสอน ผูใชบริการ และผูรวมทีม
สุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองวิชาชีพและ
สังคม
อยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.3 สามารสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
เรียน และทํารายงานสงอาจารยประจํา
3. คุณภาพผลงาน
กลุม
2. อาจารยประจํากลุมใหขอชี้แนะ และ
ขอมูลปอนกลับ ในการใชกระบวนการ
พยาบาลของนักศึกษา
3. การกําหนดใหนักศึกษาทุกคนไดฝกเปน
ทั้งผูนําและสมาชิกในกลุม
4. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญและตอบขอ
ซักถาม
1. การมอบหมายใหนักศึกษาฝกวิเคราะห
กรณีศึกษาจากผูปวยในสถานการณจริง
ฝกทดลองการสรางแบบรวบรวมขอมูล
ภาวะสุขภาพ การรวบรวมขอมูลผูปวย
การวินิจฉัยการพยาบาล และ การ
วางแผนการพยาบาล โดยแบงกลุม
อภิปรายกลุมยอย นําเสนอผลงานในชั้น
เรียน และทํารายงานสงอาจารยประจํา
กลุม
2. การกําหนดใหนักศึกษาทุกคนไดฝกเปน
ทั้งผูนําและสมาชิกในกลุม
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญและตอบขอ
ซักถาม

1. พฤติกรรมขณะฟงการ
บรรยาย การประชุมกลุม
การอภิปราย การฝก
ทดลอง และการเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
2. คุณภาพผลงาน

1. การมอบหมายใหนักศึกษาฝกวิเคราะห
กรณีศึกษา กําหนดใหศึกษาคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมจากวารสารและตํารา
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 เลม
2. มอบหมายงานพรอมกับแนะนํา
แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3. กําหนดใหนําเสนอผลงานและใชสื่อได

1. พฤติกรรมขณะฟงการ
บรรยาย การประชุมกลุม
การอภิปราย การฝก
ทดลอง และการเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
2. คุณภาพผลงาน
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วิธีการสอน
ในการสืบคนขอมูลและจัดการขอมูล หลากหลายรูปแบบโดยพิจารณาให
เหมาะสมกับเนื้อหา สถานที่ และเวลา

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1 ปฐมนิเทศรายวิชา
หนวยที่ 1 บทนํา: แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาล
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
ประโยชน และวิวัฒนาการ ของ
กระบวนการพยาบาล
1.2 องคประกอบและกลไกของ
กระบวนการพยาบาล
1.3 ทักษะพื้นฐานในการนํา
กระบวนการไปใช
1.4 ทบทวนแบบแผนสุขภาพ 11
แบบแผน (กอรดอน)
2

หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
สุขภาพแบบองครวม :
2.1 การรวบรวมขอมูล
2.1.1 ขอมูลที่จําเปนตองรวบรวม
2.1.2 ชนิดของขอมูล
2.1.3 แหลงของขอมูล
2.1.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
1) การสังเกต
2) การสัมภาษณ /การซัก
ประวัติ
3) การอานบันทึกขอมูลของ
ผูปวย (chart ผูปวย)
4) การเขียนบันทึกขอมูล

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน/ฝก
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
อ.ผูรบั ผิดชอบ
- ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชา
วิชา
- pretest
- บรรยายเนื้อหา โดยใช
PowerPoint เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย ตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญ
2
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
โดยเชื่อมโยงความรู และความคิด
ของนักศึกษา กับวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารย ตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญ
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
2 หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
(ใชเวลา สุขภาพแบบองครวม :
ของ 2.2 การซักประวัติ
สัปดาหที่ 2.2.1 อาการสําคัญ
6 อีก 1
2.2.2 ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน
ชั่วโมง)
2.2.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดีต
2.2.4 ประวัติการเจ็บปวยใน
ครอบครัว
2.2.5 ประวัติตามระบบ
2.2.6 ประวัติดานจิตสังคมและ
จิตวิญญาณ
2.2.7 ประวัติอื่นๆ
3 ฝกทดลอง 1 การใชแบบประเมิน
“แบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผน”
(กอรดอน)รวบรวมขอมูลภาวะ
สุขภาพประชาชนทั่วไป

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
2 การบรรยายแบบมีสวนรวม
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม
- อาจารย ตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญ เชื่อมโยง
ความรู และความคิดของ
นักศึกษา กับวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ

½
1½

1

4

หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
สุขภาพแบบองครวม :
2.3 การตรวจรางกาย

3
(2+1)

- ชี้แจงการฝกฯ
- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย
กลุมละไมเกิน 8 คน ตามกลุมฝก
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
- ให นศ.แตละกลุมรวบรวม
ขอมูลภาวะสุขภาพบุคลากร ณ
ศูนยวิทยาศาสตร มรภ.สวนดุสิต
กลุมละ 1 ราย (อาจารยเลือก
และติดตอประสานไวลวงหนา)
โดยการสัมภาษณ-สังเกต และลง
บันทึกในแบบประเมิน “แบบ
แผนสุขภาพ 11 แบบแผน”
(กอรดอน)
- นําเสนอผลงานในกลุม ให
อาจารยและเพื่อนในกลุม รวม
อภิปราย
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- ชมวีดิทัศนการตรวจรางกาย
- สาธิตการตรวจรางกาย
- เปดโอกาสให นศ. ซักถาม
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุป
ประเด็นสําคัญ

ผูสอน/ฝก

อ.ผูสอน
อ.ผูรับผิดชอบ
วิชา และอ.
ประจํากลุมฝก
ทดลอง
(ทุกสาขาวิชา)

อ.ผูสอน
(เวชปฏิบัติ)
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
5 ฝกทดลอง 2 : สาธิตยอนกลับ
การตรวจรางกาย (Head to
Toe)

6

7

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย
กลุมละไมเกิน 8 คน ตามกลุมฝก
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน(กลุม
เดิม)
- ให นศ.แตละกลุมจับคูกันสาธิต
ยอนกลับการตรวจรางกาย แบบ
Head to Toe (ตรวจตั้งแต
ศีรษะจรดเทา) (นศ.ชาย ให
แลกเปลี่ยนจับคูกันเอง) โดยมี
อาจารยประจํากลุมเปนผู
ประเมิน และ
ใหคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม
- เปดโอกาสให นศ.ซักถาม
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญ
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
2
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
สุขภาพ แบบองครวม : 2.4
พรอมกับยกตัวอยางผลการตรวจ
การรวบรวมและวิเคราะหผลการ
ที่สําคัญและพบบอย
ตรวจ ที่สําคัญและพบบอย
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลการ
2.4.1 ผลการตรวจทาง
ตรวจที่สําคัญและพบบอย
หองปฏิบัติการ (เลือด,ปสสาวะ,
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
อุจจาระ,เสมหะและสิ่งคัดหลั่ง,เซลล
ซักถาม
และเนื้อเยื่อ ฯลฯ)
- อาจารย ตอบขอซักถามและ
2.4.2 ผลการตรวจทางรังสี
สรุปประเด็นสําคัญ
2.4.3 ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ
ฝกทดลอง 3/1 การประเมินภาวะ
3
- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย
สุขภาพแบบองครวม : รวบรวม
(กลุมเดิม)
ขอมูล โดยใชขอมูลของผูปวยที่ไดรับ
- นศ.นําเสนอผลการรวบรวม
มอบหมายในการฝกปฏิบัติการ
ขอมูลผูปวยทุกรายในกลุม ให
พยาบาลพื้นฐาน ในสัปดาหนั้น
เพื่อนและอาจารยประจํากลุม
รวมกันอภิปราย และเลือก 1
ราย เพื่อนําเสนอในชั้นเรียนใน
สัปดาหตอไป
- นศ.ทุกคนชวยกันจัดทําสื่อเพื่อ
นําเสนอในชั้นเรียนในวันที่ 14

ผูสอน/ฝก
อ.ผูสอน
อ.ผูร ับผิดชอบ
วิชา และอ.
ประจํากลุมฝก
ทดลอง
(ทุกสาขาวิชา)

อ.ผูสอน
อ.ผูรับผิดชอบ
วิชา และอ.
ประจํากลุมฝก
ทดลอง
(อ.นิเทศวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
พื้นฐาน)
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน/ฝก
สื่อที่ใช (ถามี)
ก.ค.54
8 ฝกทดลอง 3/2 การประเมินภาวะ
3
- นศ.นําเสนอผลการรวบรวม
สุขภาพแบบองครวม : รวบรวม
ขอมูลผูปวยในชั้นเรียน กลุมละ
ขอมูล (นําเสนอผลงานจากการฝก
1 ราย ตามที่แตละกลุมไดเลือก
ทดลอง 3/1 ในชั้นเรียน)
มาแลว
- อาจารยและนศ.ทุกคนรวมกัน
อภิปราย
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญ
- นักศึกษาแตละกลุมทํารายงาน
สงอาจารยประจํากลุม
สัปดา
สอบกลางภาค (หนวยที่ 1 - 2 = 30%)
อ.ผูรับผิดชอบ
หสอบ
วิชา
9 หนวยที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล
2
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยทาง
พรอมกับยกตัวอยางประกอบ
การพยาบาล(ความหมาย ความ
- แบงกลุม ฝกวินิจฉัยการ
เปนมา ความสําคัญ ประโยชนและ
พยาบาลจากกรณีศึกษาที่
ขอแตกตางระหวางการวินิจฉัยทาง
อาจารยกําหนดและนําเสนอ
ก ารพยาบาลและการวินิจฉัยทาง
ผลงาน(โดยการสุม)
การแพทย)
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
3.2 การกําหนดขอวินิจฉัยการ
ซักถาม
พยาบาล
- อาจารยตอบขอซักถามและ
3.3 การกําหนดขอมูลสนับสนุน
สรุป
- อาจารยชี้แจงการฝกฯ 4/1
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

10

ฝกทดลอง 4/1 การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล โดยใชขอมูลผูปวยรายเดิม
จากการฝกทดลอง 3 หรืออาจใช
ขอมูลของผูป วยรายใหมตามที่
อาจารยและนักศึกษาเห็นชอบ
รวมกัน

3

11

ฝกทดลอง 4/2 การวินิจฉัย
ทางการพยาบาล (นําเสนอผลงาน

3

- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย
(กลุมเดิม)
- ฝกวินิจฉัยการพยาบาล โดยใช
ขอมูลผูปวยรายเดิม โดยมี
อาจารยประจํากลุมเปนที่ปรึกษา
- นศ.ทุกคนชวยกันจัดทําสื่อเพื่อ
นํา เสนอในชั้นเรียน ในชม.ฝกฯ
4/2
- นําเสนอขอวินิจฉัยการพยาบาล
ในชั้นเรียนกลุมละ 1 ราย

อ.ผูส อน
อ.ผูรับผิดชอบ
วิชา และ
อ.ประจํากลุม
ฝกทดลอง
(อ.นิเทศวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
พื้นฐาน)
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

จาก 4/1 ในชั้นเรียน)

12

หนวยที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
5.1 การจัดลําดับความสําคัญของขอ
วินิจฉัยการพยาบาล
5.2 การกําหนดวัตถุประสงคและ
เกณฑการประเมินผล
5.3 การกําหนดกิจกรรมการพยาบาล
หนวยที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
6.1 การปฏิบัติตามแผนการพยาบาล
6.2 การบันทึกทางการพยาบาล
หนวยที่ 6 การประเมินผลการ
พยาบาล
7.1 ความหมาย และ ชนิดของการ
ประเมินผลการพยาบาล
7.2 ความแตกตางระหวาง
การประเมินผลการพยาบาล
การประเมินผลการปฏิบัติของ
พยาบาล และเกณฑการประเมินผล
7.4 แนวทางการประเมินผลการ
พยาบาล

3

13

ฝกทดลอง 5/1 การวางแผนการ
พยาบาล โดยใชขอมูลผูปวยรายเดิม
จากการฝกทดลอง 3 หรือ 4 หรือ
อาจใชขอมูลของผูปวยรายใหมตามที่
อาจารยและนักศึกษาเห็นชอบ
รวมกัน

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
อาจารยและนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
- นักศึกษาแตละกลุมทํารายงาน
สงอาจารยประจํากลุม
- บรรยายแบบมีสวนรวม พรอม
กับยกตัวอยางประกอบ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม
- อาจารย ผู ส อนสรุ ป เพิ่ ม เติ ม
และชี้แจงการฝกฯ 5/1

- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย
(กลุมเดิม)
- ฝกวางแผนการพยาบาลโดย
เลือกขอมูลผูปวย 1 ราย โดยมี
อาจารยประจํากลุมเปนที่ปรึกษา
- นศ.ทุกคนชวยกันจัดทําสื่อ
เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน ใน
ชม.ฝกฯ 5/2

ผูสอน/ฝก

อ.ผูสอน
อ.ผูรับผิดชอบ
วิชา และ
อ.ประจํากลุม
ฝกทดลอง
(อ.นิเทศวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
14 ฝกทดลอง 5/2 การวางแผนการ
พยาบาล (นําเสนอผลงานจาก 5/1
ในชั้นเรียน)

15

สรุปทบทวนหนวยที่ 1 – 6
(นอกเวลา)

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน/ฝก
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
- นําเสนอแผนการพยาบาลในชั้น พื้นฐาน)
เรียนกลุมละ 1 ราย อาจารยและ
นักศึกษารวมกันอภิปราย
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม
- นักศึกษาแตละกลุมทํารายงาน
สงอาจารยประจํากลุม
1
อ.ผูรับผิดชอบ
- อาจารย และ นศ.รวมกัน
วิชา
ทบทวน
- อาจารยผูสอนสรุปเพิ่มเติม

สอบปลายภาค(หนวยที่1–6 =30%)
16

สอนซอมเสริม และสอบซอมเสริม

2

ตามขอตกลงระหวาง อาจารย
กับ นักศึกษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.1.1, 4.1.2,
- สังเกตและประเมินพฤติกรรมขณะ
4.1.3, 4.1.4, 4.1.8 ฟงการบรรยาย ประชุมกลุม
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 - ประเมินการฝกทดลองและผลงาน
4.3.2, 4.3.3,
รวม 5 ครั้ง โดยใชแบบประเมินเปน
4.3.4, 4.3.5
รายบุคคล
4.4.1, 4.4.2,
ประเมินความรับผิคชอบและระเบียบ
4.4.3, 4.4.4
วินัยในการเขาชั้นเรียนและฝกทดลอง
4.5.1, 4.5.3,
อยางสม่ําเสมอ
4.5.4, 4.5.5

อ.ผูรับผิดชอบ
วิชา
อ.ผูสอน

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห
3, 5-6, 8-9
11-12,
14-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห

4%

36 %
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กิจกรรม
สัปดาหที่
สัดสวนของการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
2
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 สอบขอเขียน รวม 2 ครั้ง แบงเปน สัปดาหที่กําหนด 60 %
4.3.2, 4.3.3,
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค หรือ สัปดาหสอบ 30% และ 30%
4.3.4, 4.3.5
การประเมินผล อิงกลุม / อิงเกณฑ ใหระดับผลการเรียน ตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุม ใชชวงคะแนน T
อิงเกณฑ ชวงคะแนน
A
ประเมินตามคาคะแนน T ที่คํานวณได
90 – 100
โดยกําหนดใหผูที่ไดระดับคะแนน C
B+
81 – 89
มีคะแนนดิบไมต่ํากวา รอยละ 60
B
76 – 80
C+
70 – 75
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ํากวา 50
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 การเตรียมความพรอมนักศึกษาทางดาน จิต อารมณ สังคม ความรู และทักษะที่สําคัญในการเรียน
และฝกทดลอง ดังนี้
3.1.1 ปฐมนิเทศรายวิชา โดยแนะนําใหเห็นคุณคาและประโยชนของกระบวนการพยาบาลที่สามารถ
นําไปใชไดในทุกสถานการณ
3.1.2 การจัดกลุม นศ.สําหรับการฝกทดลอง
1) จั ด กลุ ม นศ. เป น กลุ ม เดี ย วกั บ การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลพื้ น ฐาน ซึ่ ง ได พิ จ ารณา
จาก คะแนนเฉลี่ย ( GPA) ในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 1 และคะแนนการฝกการพยาบาลพื้นฐาน โดยใหแตละ
กลุม มีผูที่ไดคะแนนหลายระดับคละกัน
2) ในแตละกลุม จัดให นศ.ที่มีระดับคะแนนตางกันเปนคูหู (Buddy)กัน เพื่อให “เพื่อนชวยเพื่อน”
ตั้งแตขั้นเตรียมความพรอมไปจนตลอดระยะเวลาการเรียนและฝกทดลอง
3) จัดใหมีหัวหนากลุมและรองหัวหนากลุมผลัดเปลี่ยนกันในการฝกทดลองแตละครั้ง
4) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
3.2 การติดตามปญหาและการชวยเหลือ
3.2.1 ให นศ.ที่เปนหัวหนาและรองหัวหนากลุม เปนผูดูแลเพื่อนรวมกลุม และติดตอประสานอาจารย
ประจํากลุมเพื่อปรึกษาและชวยเหลือแกไขปญหา ซึ่งอาจารยแตละทานจะจัดสรรเวลานอกเวลาเรียนใหอยาง
นอยสัปดาหละ1 ชั่วโมง
3.2.2 ในกรณี ที่ อ าจารย ป ระจํ า กลุ ม ติ ด ภารกิ จ ให นศ.ปรึ ก ษาอาจารย ใ นที ม สอนหรื อ อาจารย
ผูรับผิดชอบวิชาได
3.2.3 ในกรณีที่มีปญหารวมกันทุกกลุมใหหัวหนาชั้นนําเสนอในชั้นเรียนเพื่อแกไขปญหารวมกัน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรสิริ พันธสี. (2554). กระบวนการพยาบาล&แบบแผนสุขภาพ: การประยุกตใชทางคลินิก.
พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: พิมพอักษร.
วิทยา ศรีดามา. บรรณาธิการ. (2551). การสัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย. พิมพครั้งที่ 12.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วรรณี ตปนียากร, งามนิตย รัตนานุกูล และคณะ. ผูแปลและเรียบเรียง. (2552). การวางแผนและ
บันทึกทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุป เพรส จํากัด.
Capennito – Moyet, Lynda Juall. (2007). Understanding the Nursing Process : Concept
Maping and Care Planing for Students. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จันทรเพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ, & รัตนาภรณ ศิริวัฒนชัยพร. (2548). แนวคิด
พื้นฐานทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล. (พิมพครั้งที่ 2) .กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากัด.
วิพร เสนารักษ.(2548). การวินิจฉัยการพยาบาล.(พิมพครั้งที่ 8). ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ.
อภิชัย ลีละสิร,ิ วิชัย ประยูรวิวัฒน, กฤษฎา ดวงอุไร, และ สุรียพร คุณาไทย. (2546). การซักประวัติ
และตรวจรางกาย.(พิมพครั้งที่2). กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ.
สาลี เฉลิมวรรณพงศ. (2544). กระบวนการพยาบาล: หลักการและการประยุกตใช. สงขลา : อัล
ลายดเพรส.
Alfaro-LeFevre, R. (2006). Applying Nursing Process A Tool for Critical Thinking.
(6thed.).Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.
Andrews M.M. and Boyle S.J. (2003). Transcultural Concepts in Nursing Care. (4thed.).
Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.
Carol, C. (2004). Physical assessment for nurses. Oxford: Blackwell Publishing.
Carpenito-Moyet J.L. (2004). Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice.
(10thed.). Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.
Cox L.C. (2004). Physical Assessment for Nurse. London: Blackwell Publishing.
Jarvis C. (2004). Physical Examination and Health Assessment. (4th ed.). St. Louis.
Elsevier Science.
Ralph S.S. and Taylor M.C. (2005). Nursing Diagnosis Reference Manual.(6thed.).
Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.
Sheila S. R., & Cynthia M.T.(2005). Nursing Diagnosis: Reference Manual. (6thed.).
Philadelphia : Lippincott.
Wanda S. (2006). Nursing process: concepts & application.(2nded.). New York: Thomson.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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3.1 Database E-Journal ของ มสด. เชน J-Gate ,Science direct , Sprinkle Link , ISI Web ,
Proquest , Net libery , TDC (Thailis), The New EngLand Journal of Medicine(NEJM) เปนตน
3.2 www.bnc.nu.ac.th/.../
3.3 WWW.ccne.or.th (ศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ศูนยขอมูลคนควาวิชาการ)
3.4 http://gotoknow.org/blog/nursingprocess/118293
3.5 WWW.nursedusit.ac.th
3.6 www.pharm.chula.ac.th/osotsala/
3.7 WWW.primarymedicalcare.com/
3.8 CD เรื่อง’ “การตรวจรางกายทั่วไป” และ “Head to Toe Assessment”

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย นศ.
1.1 ให นศ.ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเปนรายบุคคลอยางอิสระ โดยใชแบบประเมิน
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งดําเนินการโดยผูรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริหาร
วิชาการมอบหมาย
1.2 การสะทอนคิด (Reflection)ของ นศ. โดยจัดใหมีการสัมมนากลุมยอย และนําเสนอผลใหเพื่อน นศ.
ทั้งชั้นเรียนและอาจารยที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบพรอมกัน
1.3 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.4 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ขอมูลปอนกลับของ นศ. โดยอาจารยเปดโอกาสให นศ.ใหขอมูลปอนกลับไดทุกโอกาสที่เขาสอน
2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการจัดใหมีการสังเกตและประเมิน
การสอนในชั้นเรียนของอาจารยเปนรายบุคคล ตามแบบประเมิน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยอาจารย
ตางสาขาและ/หรืออาจารยในสาขาเดียวกัน
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 อาจารยผูสอนปรับปรุงจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2 อาจารยผูสอนรับขอมูลการประเมินการสอนจากทุกแหลงขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ นศ.ในรายวิชา
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4.1
4.2
ตอไป
4.3
4.4

มีการวิพากษขอสอบโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ/ทีมผูสอน กอนนําขอสอบไปใชสอบ
มีการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง และนําผลการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงขอสอบครั้ง
อาจารยในทีมสอนรวมกันพิจารณาผลการสอบ ผลการฝกทดลอง และการใหระดับคะแนน (เกรด)
การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน ดังนี้
5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน รวมกันออกแบบการเรียน
การสอน (Course design ) ตามรูปแบบ TQF และประเมินการออกแบบการเรียนการสอน (Course design
checklist Doc.No. 03) เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณากอนดําเนินการเรียนการสอน
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อพบปญหา
หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษา หรือผูเกี่ยวของ หรือเมื่อการเรียนการสอนดําเนินไปแลว
25 - 30 %
5.3 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.4 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา กระบวนการพยาบาล

เนื้อหาวิชาที่สอบ
หนวยที่ 1 บทนํา:
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
แบบองครวม : 2.1 การรวบรวมขอมูล
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
แบบองครวม (ตอ) : 2.2 การซักประวัติ
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
แบบองครวม (ตอ) : 2.3 การตรวจรางกาย
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
แบบองครวม (ตอ) : การรวบรวมและ
วิเคราะหผลการตรวจที่สําคัญและพบบอย

ระดับความรู( จํานวนขอ) จํานวนขอสอบ / คะแนน
จํานวน
ชั่วโมง
กลาง ปลาย
รู- จํา เขาใจ นําไปใช
รวม
ที่สอน
ภาค ภาค
3

2

4

4

8

2

10

2

2

4

4

8

2

10

2

2

4

4

8

2

10

2

2

4

4

8

2

10

2

2

4

4

8

2

10

40
(30%)

รวมสอบกลางภาค หนวยที่ 1-2
หนวยที่ 3 การวินิจฉัยทางการพยาบาล
หนวยที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
หนวยที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
5.1 การปฏิบัติตามแผนการพยาบาล
5.2 การบันทึกทางการพยาบาล
หนวยที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล

2
2
1

รวมสอบปลายภาค หนวยที่ 1-6

2
2

4
4

4
4

-

10
10

10
10

1
1

1
1
1

-

1
2
2
35
(30%)

1
2
2
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ระดับความรู( จํานวนขอ) จํานวนขอสอบ / คะแนน

เนื้อหาวิชาที่สอบ

จํานวน
ชั่วโมง
กลาง ปลาย
รู- จํา เขาใจ นําไปใช
ที่สอน
ภาค ภาค
16

รวมทั้งสิ้น
ฝกทดลอง 5 ครั้ง ครั้งละ 4 และ 8 %

14

30

31

40 35
75
(30%) (30%) (60%)

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
4
5
4
8
8
8
8

การเขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม 36 %
4%
100 %

