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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6022601 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health assessment)

2. จํานวนหนวย

2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนิภา ลีสุคนธ
อาจารยผูสอน วิทยากรจากภายนอก
อาจารยนิภา ลีสุคนธ และ อาจารยในสาขาการพยาบาลชุมชน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
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
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจแนวคิด หลักการ และวิธีประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวมของบุคคล
ในทุกชวงวัย การซักประวัติ การตรวจรางกาย การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ
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การประเมินทางจิตสังคม และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักกฎหมาย และจริยธรรม เพื่อการประยุกตใชในวิชา
กระบวนการพยาบาล และการศึกษาวิชาทางการพยาบาลอื่นๆ ตอไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อสรางความพรอมในบทบาทเชิง วิชาชีพใหกับ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกอนที่จ ะนําความรูไปใชกั บ
ผูรับบริการดวยความเขาใจ ความตระหนักและความรับผิดชอบ
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จึงมี
ความจําเปนที่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรจะตองมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและพัฒนาการ
พยาบาลเพื่อสงเสริมการคงสภาพ
2.4 เพื่อใหนัก ศึก ษาศึก ษาคนควาความรูจ ากแหลง ขอมูล ที่ห ลากหลายและประยุก ตใชความรูสูก าร
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญไดอยางถูกตอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธีประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวมของบุคคลในทุกชวงวัย การซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ การประเมินทางจิตสังคม และจิต
วิญญาณ โดยยึดหลักกฎหมาย และจริยธรรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
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
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนาหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีความรูและความเขาใจใน
แนวทางการประกอบวิชาชีพฯที่
เคารพคุณคาและศักดิ์
ศรีของความเปนมนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตองานที่
มอบหมายทั้งของตนเองและและ
สวนรวม
4.1.5 มี เสียสละ ซื่อสัตย และมี
วินัย ใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานที่มีเปาหมายจากความสุขใจที่
ไดจากการเปนผูให (จิตอาสา)
4.1.6 มีความรูความเขาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการ
ปฏิบัติงานในคลินิกและแนว
ทางการจัดการกับปญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพและการปฏิบัติงาน
4.1.8 มีความรูและความเขาใจใน
แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหผูปวย /
ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิ
ของตนเอง
2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรการประเมินภาวะ
สุขภาพ
4.2.2 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของการนําการผลการ
ประเมินภาวะสุขภาพ
ไปใชในกระบวนการพยาบาลและ
การรักษาโรค
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศทางการ
พยาบาล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. สอดแทรกเนื้อหาจริยธรรมผาน
การอภิปรายกลุมยอย
3. มอบหมายนักศึกษาทํารายงาน
กลุม โดยประเมินในสวน
กระบวนการกลุม ความเสียสละ
วินัย ความรับผิดชอบ
4. สอนจริยธรรมวิชาชีพ การเคารพ
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ผานกระบวนการฝกตรวจ
รางกาย
5. ครูผูสอนเปนแบบพฤติกรรม
จริยธรรม

1. ประเมินกระบวนการกลุม
(Group Process) ผานการ
ทํางานกลุมโดยผูเรียนประเมิน
ตนเองและเพื่อนในกลุมจากใบ
ประเมิน ที่มีเกณฑความตรง
ตอเวลา ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความรวมมือ
2. ประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ ความตอเวลา
จิตอาสา ฯลฯ ผานพฤติกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียนและการ
สงงานที่มอบหมายพฤติกรรม
ขณะสอบ
3. พฤติกรรมจริยธรรมขณะ
ฝกและสอบตรวจรางกาย

1. บรรยาย หลักการ วิธีการ
การประเมินสุขภาพ ดวยการซัก
ประวัติการตรวจรางกายตามระบบ
และการลงรายงาน วิเคราะหผลการ
ตรวจทางหองทดลองในชั้นเรียน
2. ผูสอนสาธิตการตรวจรางกาย
และใหนักศึกษาสาธิตยอนกลับเปน
กลุมยอย
3. ชม VCD การสาธิตการตรวจ
รางกาย
4. ฝกประเมินสุขภาพ ดวยการทํา

1. การสอบตรวจรางกาย
รายบุคคล
2. จากบันทึกผลการตรวจ
รางกาย
3. คุณภาพรายงานและ
กระบวนการนําเสนอรายงาน
กลุม
4. การสอบดวยขอสอบ
MCQ
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ผลการเรียนรู

3. ทักษะทางดานปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูล
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและ
หลักฐาน ไปใชในการอางอิงและ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

วิธีการสอน
รายงานกลุม โดยมีขอกําหนดให
วิเคราะหผลการตรวจทาง
หองทดลองและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้นใหสอดคลองกับผลการซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย ผาน
กรณีศึกษาและอางอิงที่มาของขอมูล
5. นําเสนอรายงานและอภิปราย
6. สืบคนขอมูลเกีย่ วกับ clip VDO
การตรวจรางกาย ขอมูลการ
ประเมินมิติทางจิตสังคมและปญญา
ทาง internet เพื่อประกอบการทํา
รายงาน
7. ฝกฝนทักษะการตรวจรางกาย
ตามระบบเปนกลุมยอย ตามตารางที่
กําหนดในหอง lab
8. ฝกลงรายงานผลการซักประวัติ
ตรวจรางกาย
1. พัฒนาทักษะการเรียนรู (study
skill) ในวิชานี้ ผานผลการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และภายใตการ
ชี้แนะจากผูสอน
2. พัฒนาทักษะการตรวจรางกาย
ตามระบบตางๆ
3. พัฒนาทักษะการลงรายงานผล
การตรวจรางกาย
4. สืบคนขอมูล เพื่อทํารายงาน
วิเคราะหผลการตรวจทาง
หองทดลองและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้นใหสอดคลองกับผลการซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย ผานกรณี
ศึกษาและอางอิงที่มาของขอมูล
5. นําเสนอรายงาน และการ
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธีการประเมินผล

1. การสอบตรวจรางกาย
รายบุคคล
2. การสอบดวยขอสอบ
MCQ
3. จากรายงาน
4. กระบวนการนําเสนอ
รายงานและพฤติกรรมการ
อภิปราย
5. การพัฒนาปรับปรุง
รายงานหลังการนําเสนอ
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ผลการเรียนรู
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น
มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสารทางบวกกับผูเรียน
ผูสอน ผูใชบริการและผูรวมทีม
สุขภาพ
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใชหลัก
ตักกะ คณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตอการสื่อสารและถายทอดแกกลุม
คน รวมทั้งสามารถแปลความหมาย
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้ง
การพูด อาน เขียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การฝกตรวจรางกายเปนกลุมยอย
2. การทํารายงาน
3. การนําเสนอรายงาน
4. การอภิปรายความรู

1. ประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาขณะมีปฏิสัมพันธกับ
อาจารยและเพื่อน
2. ประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาในกระบวนการกลุม
การทํารายงาน
การนําเสนอรายงาน
การอภิปราย
3. ประเมินผลการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู (study
skills) ผานผลการสอบ
ขอเขียน และผลการสอบ
ตรวจรางกาย

1. การฝกวิเคราะหผลการตรวจทาง
หองทดลองและอภิปรายผลใหเขากับ
Physio – pathology ที่เกิดขึ้น และ
สอดคลองกับอาการและอาการแสดง
ในชั้นเรียน
2. ทํารายงานวิเคราะหผลการตรวจ
ทางหองทดลองและอภิปรายผลให
เขากับ Physio – pathology ที่
เกิดขึ้น และสอดคลองกับอาการและ
อาการแสดงจากโจทยตัวอยาง เปน
รายกลุม
3. การนําเสนอรายงานและการ
อภิปราย
4. การอภิปรายขณะฝกและสอบ
ตรวจรางกาย

1. จากคุณภาพรายงาน
2. จากกระบวนการนําเสนอ
รายงาน
3. สอบดวยขอสอบ MCQ
4. การสอบตรวจรางกาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห วัน เดือน
หัวขอเรื่อง
ที่ ป/เวลา
(นอก
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา
เวลา)
1

2 ชม. ภาพรวม การประเมินสุขภาพ
(Overview of Health
Assessment)
- แนวคิดและแบบแผนการประเมินใน
มิติองครวมแนวคิดและแบบแผนการ
ประเมินตามรูปแบบ ทางการแพทย
(Medical Model) รูปแบบการนําผล
การประเมินไปใชในกระบวนการ
พยาบาลและการบําบัดรักษาโรค
เบื้องตน การประเมินโดยใช MMSE
1 ชม. การซักประวัติ ตรวจรางกาย และการ
ลงรายงานโดยยึดหลักการเคารพเอก
สิทธิ์ของผูปวย

2

3 ชม. การตรวจระบบประสาท กระดูก
กลามเนื้อและการแปลผล

3

3 ชม. การตรวจ หู คอ จมูก ปาก และ
การแปลผล

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- อาจารยผูรับผิดชอบ
อ.นิภา
แนะนําลักษณะวิชา วิธีการเรียน
การสอน และ การวัดประเมินผล
1. บรรยาย
อ.นิภา
2. อภิปราย ตัวอยาง เชื่อมโยง
ความรู และความคิดของนักศึกษา
กับวิชากระบวนการพยาบาล
3. ถาม - ตอบ เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
4. สรุปสาระสําคัญ

1. บรรยายและอภิปราย ตัวอยาง อ.นิภา
เชื่อมโยงความรู และความคิดของ
นักศึกษา กับวิชากระบวนการ
พยาบาล
2. ถาม ตอบ เพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
4. ชม VCD การตรวจรางกาย
(นอกเวลา)
1. บรรยาย และอภิปราย ตัวอยาง วิทยากร
เชื่อมโยงความรู และความคิดของ
นักศึกษา กับวิชากระบวนการ
พยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
1. บรรยาย และอภิปราย ตัวอยาง วิทยากร
เชื่อมโยงความรู และความคิดของ
นักศึกษา กับวิชากระบวนการ
พยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
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สัปดาห วัน เดือน
หัวขอเรื่อง
ที่ ป/เวลา
4
3 ชม. การตรวจ ตา และการแปลผล

5

3 ชม. การตรวจ ทรวงอก ทอง และ
การแปลผล

6

3 ชม. การตรวจผิวหนังและการแปลผล

6

3 ชม. หลักการวิเคราะหผลการตรวจทาง
หองทดลอง ศึกษา ผานกรณีศึกษา
อภิปรายเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทาง Physio-pathology และอาการ
อาการแสดง (แจกกรณีตัวอยาง ให
นักศึกษาทํารายงานกลุมตามตัวอยางที่
ไดเรียนรูในชั้นเรียน)ตามปญหาที่มีผล
การตรวจในหัวขอ
- CBC
- Stool Examination
- Blood Chemistry
- Urine Examination
- การสองกลอง
- การตรวจดวยรังสี
- การตรวจดวยคลื่นไฟฟา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย และอภิปราย ตัวอยาง
เชื่อมโยงความรู และความคิดของ
นักศึกษา กับวิชากระบวนการ
พยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
1. บรรยาย และอภิปราย
ตัวอยาง เชื่อมโยงความรู และ
ความคิดของนักศึกษา กับวิชา
กระบวนการพยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
1. บรรยาย และอภิปราย
ตัวอยาง เชื่อมโยงความรู และ
ความคิดของนักศึกษา กับวิชา
กระบวนการพยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ
1. บรรยาย และอภิปราย
ตัวอยาง เชื่อมโยงความรู และ
ความคิดของนักศึกษา กับวิชา
กระบวนการพยาบาล
2. ถาม ตอบเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ
3. สรุปสาระสําคัญ

ผูสอน
วิทยากร

วิทยากร

วิทยากร

อ.นิภา
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สัปดาห วัน เดือน
ที่ ป/เวลา
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17

หัวขอเรื่อง

- การตรวจดวยคลื่นเสียง
- Sputum Examination
1.30 ชม. สอบกลางภาค
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

ฝกตรวจรางกาย
ฝกตรวจรางกาย
ฝกตรวจรางกาย
สอบตรวจรางกาย
สอบตรวจรางกาย
สอบตรวจรางกาย
นําเสนอกรณีศึกษา
นําเสนอกรณีศึกษา

นอกเวลา รวบรวมชิ้นงานสง สรุปสาระทบทวน
เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1 ดานความรู
4.2.1, 4.2.2, 4.2.5

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

ดาน จริยธรรม
(พฤติกรรม จริยธรรม ใน
การทํารายงาน / การ

ผูสอน

สอบเนื้อหา สัปดาหที่ 2-6

อ.นิภา

แบงกลุมฝกตรวจรางกาย
แบงกลุมฝกตรวจรางกาย
แบงกลุมฝกตรวจรางกาย
สอบตรวจรางรายบุคคล
สอบตรวจรางรายบุคคล
สอบตรวจรางรายบุคคล
นําเสนอกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- นําสาระที่ไดจากการอภิปรายไป
แกไขปรับปรุงรายงาน และนําสง
อาจารยผูประสานงานวิชาและ
อาจารยประจํากลุม
-ทบทวนเพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค

ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน
ทีมผูสอน

วิธีการประเมิน
1. สอบดวยขอสอบ MCQ
Formativeและ
summative
2. รายงานกลุม / การ
นําเสนอ / การอภิปราย
3. สอบตรวจรางกาย
1. สอบดวยขอสอบ MCQ
Formative และ
summative

อ.นิภา

สัปดาหที่
สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
สอบขอเขียน 7,17 ประมาณ 80 %
สอบตรวจรางกาย
11,12,13
รายงานอภิปราย
14,15
- พฤติกรรมการ
เรียน ประเมินทุก
สัปดาห

ประมาณ 5 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)
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กิจกรรม
ที่

3

ผลการเรียนรู
อางอิง/กระบวนการกลุม/
การสอบ/พฤติกรรมการ
เรียนในชัน้ เรียน
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.8
ดานปญญา
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4

4

ดานการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4.1, 4.4.3, 4.4.4

5

ดาน ความสัมพันธระหวาง
บุคคล
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5

สัปดาหที่
ประเมิน
2. รายงาน/การนําเสนอ/
- ประเมิน
การ อภิปราย
กระบวนการกลุม
3. พฤติกรรมการเรียน
ระหวางและหลัง
ในชั้นเรียน
เสร็จสิ้นการ
4. ประเมินกระบวนการกลุม นําเสนอรายงาน
1. การสอบดวยขอสอบ
- พฤติกรรมการ
MCQ (Summative)
เรียน ประเมินทุก
2. รายงานกลุม /
สัปดาห
การนําเสนอ / การอภิปราย - ประเมิน
3. พฤติกรรมการเรียน ใน
กระบวนการกลุม
ชั้นเรียน
ระหวางและหลัง
4. ประเมินกระบวนการกลุม เสร็จสิ้นการ
นําเสนอรายงาน
1. รายงานกลุม
- พฤติกรรมการ
2. การนําเสนอรายงาน
เรียน ประเมินทุก
3. การสืบคนสาระความรู
สัปดาห
- ระหวางชวงเวลา
การทํารายงาน
- ระหวางและหลัง
เสร็จสิ้นการ
นําเสนอรายงาน
1. พฤติกรรมการเรียน
- พฤติกรรมการ
ในชั้นเรียน
เรียน ประเมินทุก
2. ประเมินกระบวนการกลุม สัปดาห
(Group process)
- ประเมินระหวาง
3. การนําเสนอรายงาน /
และหลังเสร็จสิ้น
อภิปราย
การนําเสนอ
รายงาน
วิธีการประเมิน

การวัดและประเมินผล
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 %
1. คะแนนจากการสอบ
1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
2. รายงานกลุม
- นําเสนอ

60 %
20 %
40 %
10 %
5%

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ประมาณ 5 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)

ประมาณ 5 %

ประมาณ 5 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)
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3. สอบตรวจรางกาย 15 % + บันทึกผลการตรวจ 5 %
4. กระบวนการกลุม ในการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
รวม

20 %
5%
100 %

การประเมินผล
1. การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยนักศึกษาตองสอบผานเกณฑไมต่ํากวา 60 %
2. ในกรณีไมถึงเกณฑ ตองซอม (1 ครั้ง) ใหผานเกณฑ คิดคะแนนภายหลังซอม ไมเกิน 60 % หาก
ไมผานเกณฑ คิดคะแนนสอบ ที่ดีที่สุด (แตละครั้ง)
3. นําคะแนนในแตละสมรรถนะ มาปรับใหมีคะแนนเต็มสวน = 100 แลวคูณดวยหนวยน้ําหนัก ตามที่
กําหนด แลวนําผลที่ไดมาหาคาคะแนนเฉลี่ยรวม นําคะแนนเฉลี่ยที่ได ไปหาคาคะแนน t – score แลวตัด
เกรด
4. การตัดเกรดใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 ในการสอนแต ล ะครั้ ง หากผูเ รียนสงสัย หรือ การทําชิ้น งานที่ม อบหมาย มีข อขัด ของ ไมเ ขาใจ
สามารถนัดหมายอาจารยผูสอน หรือ/อาจารยประจํากลุม เพื่อใหความกระจาง
3.2 กอนสอบแตละครั้ง อาจารยผูสอน หรืออาจารยประจําวิชาอาจมีการสอนทบทวน ในกรณีที่นักศึกษา
รองขอ
3.3 หากปรากฏวา ในการสอบแตละครั้ง นักศึกษาสอบไมผาน กอนสอบซอม อาจมีการสอนซอมเสริม
ตามที่นักศึกษารองขอ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภาษาไทย
เพ็ญจันทร สุวรรณแสง โมไนยพงศ (2534) คูมือตรวจผูปวยนอก กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ
สายพิณ หัตถีรตั น (2545) คูมือหมอครอบครัว กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน
วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ) (2545) การสัมภาษณประวัติและการตรวจรางกาย กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพยูนิตี้พับลิเคชั่น
ภาษาอังกฤษ
Bates, B. (2003). Guide to Physical Examination and History Taking. Philadelphai :
Lippincott Williams & Wilkins Company
Carpenter, D.O. (Ed.). (1998). Handbook of Signs & Symptoms. Springhouse :
Springhouse Corporation.
Jarvis, C. (1996). Physical Examination and Health Assessment. 2nd ed. Philadelphia
W.B. Saunders Company.
Wolters, Kluwer. (2010) Health assessment in Nursing. Philadelphia : Health /
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Lippincott Williams & Wilkins.
2. เอกสารและ ตําราประกอบการคนควา
ภาษาไทย
จินตนา ศิรินาวิน และสาธิต วรรณแสง (2537) ทักษะทางคลินิก กรุงเทพฯ : บริษัทรุงแสงการพิมพ
ชัยเวช นุชประยูร(บรรณาธิการ)(2536) สัมภาษณประวัติและการตรวจรางกาย พิมพครั้งที่ 8
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พรศิริ พันธสี (2552) กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกตใชทางคลินิก
พิมพครั้งที่ 3 สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญ หาการเรียนการ
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
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ภาพรวม การประเมินสุขภาพ (Overview of
Health Assessment )
- แนวคิด และแบบแผนการประเมินในมิติองค
รวม
- แนวคิด และแบบแผนการประเมินตาม
รูปแบบทางการแพทย (Medical Model)
- รูปแบบการนําผลการประเมินไปใชใน
กระบวนการพยาบาลและการบําบัดรักษาโรค
เบื้องตน
- การประเมินโดยใช MMSE
การซักประวัติ ตรวจรางกาย และการลง
รายงาน
การตรวจระบบประสาท กระดูก กลามเนื้อ
และการแปลผล
การตรวจ หู คอ จมูก ปาก และการแปลผล
การตรวจ ตา และการแปลผล
การตรวจ ทรวงอก ทอง และการแปลผล
การตรวจผิวหนังและการแปลผล
หลักการวิเคราะหผลการตรวจทางหองทดลอง

รวม
อันดับความสําคัญ

รวม

เจตคติ

ทักษะ

การประเมินคา

การสังเคราะห

การวิเคราะห

การนําไปใช

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม

ความรู - ความจํา

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
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