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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6042101 การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1 (Adult Nursing 1)
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต / หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
1. อาจารย์ เรณู ขวัญยืน
2. อาจารย์ ปรัศนีย ์ อัมพุธ
อาจารย์ ผ้ สู อน
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต
2. พลตรี หญิง เทียมใจ ศิริวฒั นกุล
3. อาจารย์ มาลี เอี่ยมสาอาง
4. อาจารย์ เพลินตา พิพฒั น์สมบัติ
5. อาจารย์ อนุรี ชาญธวัชชัย
6. อาจารย์ เรณู ขวัญยืน
7. อาจารย์ ดร. รภัทภร เพชรสุ ข
8. อาจารย์ รักชนก โคตรเจริ ญ
9. อาจารย์ ปรัศนีย ์ อัมพุธ
10. อาจารย์ ศรัทธา ประกอบชัย
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการเรี ยนที่ 1 / ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2556
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาพยาธิสรี รวิทยา
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่ อ เรี ย นวิ ช านี้ จบแล้ว นัก ศึ ก ษาสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง การ
ตอบสนองของร่ างกายและผลกระทบ ที่เกิ ดกับผูป้ ่ วย ครอบครั ว และสังคม พร้ อมทั้งอธิ บาย
ขั้นตอนการเกิ ดโรค วิธีการรักษา การให้การบาบัดทางการพยาบาล การส่ งเสริ ม และการฟื้ นฟู
สภาพสาหรับผูใ้ หญ่ที่เจ็บป่ วยทั้งภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรังได้
บูรณาการแนวคิ ดทฤษฎี งานวิจยั และหลักฐานเชิ งประจักษ์ ต่า งๆที่ เกี่ ยวข้องมาใช้ใ น
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของผูป้ ่ วย และครอบครัวของผูป้ ่ วยที่
เจ็บป่ วยในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง โดยยึดหลักจริ ยธรรม และเคารพสิ ทธิ ผปู้ ่ วยด้วยหัว
ใจความเป็ นมนุษย์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
2.2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เป็ นการปรับการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น และ
กระตุน้ ให้นกั ศึกษารักการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยน
แบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาจัดการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั และหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลง การ
ตอบสนองและผลกระทบของความเจ็บป่ วยทั้งภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง ครอบคลุมทุก
มิติของการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพเกี่ยวกับ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเครี ยด ภาวะพรากความรู้สึก ภาวะโศกเศร้า สู ญเสี ย และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย จาก
ภาวะความผิดปกติของต่อมไร้ ท่อ ความไม่สมดุ ลของภาวะกรดด่างรวมทั้งสารน้ า และเกลื อแร่
ระบบกระดูก และกล้ามเนื้ อ การรับรู้ประสาทสัมผัส ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหว ระบบเลือด
และน้ าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร และโรคเฉพาะสตรี เนื้องอก และมะเร็ ง โดยยึดหลักจริ ยธรรม
และเคารพสิ ทธิผปู้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย/การฝึ ก

สอนเสริม

จั ด การเรี ย นการสอนภาคทฤษฏี
จานวน 48 ชั่ วโมง โดยเน้นการเรี ยน
การสอนแบบ case base learning
ร่ วมกับ Active Learning โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม
ของทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน

ทบทวนความรู้
รวบยอด 4 ชัว่ โมง
1 . ก ล า ง ภ า ค 2 ค รั้ ง
4 ชัว่ โมง
2.สอนเสริ มเฉพาะราย
ที่มีปัญหาเรี ยนอ่อน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
6 ชัว่ โมง ต่อ
สัปดาห์

3.3 จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ปดาห์ ที่อ าจารย์ ให้ ค าปรึ กษาและแนะนาทางวิช าการแก่ นักศึ กษาเป็ น
รายบุคคล
จัดให้มีจานวนชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ โดยอาจปรึ กษาผ่านระบบที่ปรึ กษาออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผ่านทาง e-mail หรื อนักศึกษามาพบอาจารย์ดว้ ยตนเอง ในวัน
ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 ณ สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

4

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุ ดรายวิชานี้
4.1.1 มีความรู้ในหลักจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิ ทธิผปู้ ่ วย
ซึ่ งมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
4.1.3 เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ง
นาไปสู่ การเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และ
ตระหนักในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
4.1.5 มีความเสี ยสละ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการกับปั ญหา
จริ ยธรรมในการดารงชีพและการ
ปฏิบตั ิงาน
4.1.7 เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่นใน
การดารงตนและการปฏิบตั ิงาน

4.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุ ดรายวิชานี้
4.2.1 มี ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
สรี รวิทยา พยาธิ วิทยาและจิตวิทยาซึ่ ง
เป็ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ ในการให้ ก าร
พยาบาลผู ้ป่ วยที่ มี ก ารเจ็ บ ป่ วยทั้ง
ภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรังได้
4.2.2
มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
สาระส าคัญ ของศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ

วิธีการสอน
4.1.1 ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
ระหว่างการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา
4.1.2 สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมระหว่างการเรี ยนการ
สอน
4.1.3 เสริ มแรงบวก โดยการให้
รางวัลเพื่อพัฒนาการเป็ น
ต้นแบบที่ดี

วิธีการประเมินผล
4.1.1 การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยนต่อ
กรณี ศึกษาที่นามาเป็ น
ตัวอย่าง
4.1.2 การเข้าเรี ยน และ
การส่ งงานของนักศึกษา

วิธีการสอน
4.2.1 บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
4.2.2 อภิปรายกลุ่ม แบบ case
base learning
4.2.3 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
โดยการมอบหมายงานและแจก
เอกสารการสอนล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์

วิธีการประเมินผล
4.2.1 การสอบเพื่อวัด
ความรู้
4.2.2 การมีส่วนร่ วมและ
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
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ทางการพยาบาล
4.2.3 มี ค วามรู้ และความเข้า ใจใน
กระบวนการพยาบาลและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ
ส าหรั บ ผู ้ใ หญ่ ที่ เ จ็ บ ป่ วยในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง
4.2.4
มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการวิจยั ทางการพยาบาล
4.2.5 มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ในการสื บค้น สารสนเทศทางการ
พยาบาล
4.2.6 มี ค วามรู้ แ ละความเข้า ใจ
เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม ความเป็ นอยู่
สภาพเศรษฐกิ จ ซึ่ งมี ความจาเป็ นใน
การให้ข ้อเสนอข้อแนะด้า นสุ ข ภาพ
แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วยใน
ภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง

4.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุ ดรายวิชานี้
4.3.2 สามารถสื บค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลและหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายในการดู แลด้า นสุ ข ภาพ
แก่ ผูป้ ่ วยและครอบครั วผูป้ ่ วยทั้ง ใน
ภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง
4.3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการ
เรี ย นมาใช้ใ นการแก้ปั ญหาทางการ
พยาบาลผูป้ ่ วยและ ครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเจ็บ ป่ วยในภาวะ
เฉี ย บพลัน วิก ฤต และเรื้ อรั ง ตาม
สถานการณ์จาลองอย่างมีวจิ ารณญาณ

4.2.4 ทดสอบหลังการเรี ยนการ
สอนทุกหน่วย
4.2.5 ทบทวนผูท้ ี่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ในระดับต่ากว่า ร้อย
ละ 60

วิธีการสอน
4.3.1 จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม
การวางแผนการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
4.3.2 มอบหมายให้นกั ศึกษา
นาเสนอการวางแผนการ
พยาบาลตามสถานการณ์
ปัญหา โดยการมอบหมาย
กิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1
สัปดาห์

วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสอบเพื่อวัด
ความรู้
4.3.2 การมีส่วนร่ วมและ
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
4.3.3 คะแนนจากรายงาน
กลุ่มการทา Mind Map
และการนาเสนอการวาง
แผนการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
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4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ
การตอบสนองของร่ างกายที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่ วยในภาวะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้ อรัง
4.3.6 สามารถแก้ไขปัญหา อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ในการให้การพยาบาล
ผูป้ ่ วยที่มีความเจ็บป่ วยในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง

4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุ ดรายวิชานี้
วิธีการสอน
4.4.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ 4.4.1 มอบหมายงานกลุ่มในทา
และสามารถสร้างสัมพันธภาพ
Mind Map และการร่ วมวาง
ทางบวกระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
แผนการแก้ไขปั ญหาทางการ
ผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ่ วมทีมสุ ขภาพ
พยาบาลตามสถานการณ์ที่
4.4.2 สามารถทางานเป็ นทีม และ
กาหนด เพื่อให้นกั ศึกษามี
ปฏิบตั ิตวั ได้ท้ งั ในฐานะผูน้ าและผู ้
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
ตามอย่างมีความสุ ข
และกัน
4.4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า มี
4.4.2 การนาเสนอกิจกรรมกลุ่ม
ความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหา
และแสดงออกได้อย่างอิสระ

วิธีการประเมินผล
4.4.1 คะแนนจากรายงาน
กลุ่มการทา Mind Map
การวางแผนการแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาล
ตามสถานการณ์ที่
กาหนด
4.4.2 การนาเสนอการ
วางแผนการแก้ไขปั ญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
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มคอ. 3
4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุ ดรายวิชานี้
4.5.1 สามารถวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริ มาณ
และคุณภาพในการให้การพยาบาล
ผูป้ ่ วยโดยใช้หลักตรรกะคณิ ตศาสตร์
และสถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล
และถ่ายทอดข้อมูลให้กบั ทีมพยาบาล
หรื อญาติผปู ้ ่ วยได้อย่างเข้าใจ
4.5.3 สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูด การฟังและ
การเขียน
4.5.4 สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานที่จาเป็ นได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4.5.5 รู้จกั เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสื บค้นข้อมูล
ข่าวสารด้านการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
ในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง

วิธีการสอน
4.5.1 มอบหมายงานรายกลุ่ ม
ในการสื บค้ น บทความหรื อ
งานวิจยั ทาง
(E-journal)และการสรุ ปรวบ
ยอดความคิดเป็ นรายกลุ่ม และ
แบ่ ง กลุ่ ม แบบเพื่ อ นคู่ คิ ด คู่
ปรึ ก ษา พร้ อ มทั้ง น าเสนอผล
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4.5.2 นาเสนอการวางแผนการ
พยาบาล

วิธีการประเมินผล
4.5.1 คะแนน มอบหมาย
งานรายกลุ่มในการทา
Mind Mapการวางแผน
การแก้ไขปั ญหาทางการ
พยาบาลตามสถานการณ์
ที่กาหนดพร้อมทั้ง
นาเสนอเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4.5.2 การสอบเพื่อวัด
ความรู้
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. กาหนดการสอน
สั ปดาห์ /
กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อเรื่อง
หมายเหตุ
วันที่ / เวลา
การสอน
แนะนาการเรี ยนการสอนในรายวิชา
- อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบแนะนา อ. เรณู
1
ลักษณะวิชา วิธีการเรี ยนการ
วันศุกร์ที่
สอนและการวัดประเมินผล
14 มิ.ย 56
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint อ. ปรัศนีย ์
08.00 –11.00 หน่ วยที่ 1 แนวคิดของการเจ็บป่ วย ของ
ในเรื่ อง แนวคิดของการ
**Mind
(1/3ชัว่ โมง) ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ในสั งคมไทย ทั้งในภาวะ
เจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ใน mapping
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
-แบบทดสอบ
1.1 ลักษณะของการเจ็บป่ วยทั้งในภาวะ สังคมไทย
ทั้งในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต ท้ายบท
เฉียบพลัน
และเรื้ อรัง
วิกฤต และเรื้ อรัง
1.2 โรคในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง - แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาได้
ที่พบบ่อย : ปัญหาระดับglobal , ปัญหาระดับ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของ
การเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่
region , และปัญหาระดับประเทศ
1.3 ผลกระทบของโรคในภาวะเฉียบพลัน ในสังคมไทย ทั้งในภาวะ
วิกฤต และเรื้ อรังต่อบุคคล ครอบครัวและ เฉี ยบพลัน วิกฤตและเรื้ อรัง
จากบทความหรื องานวิจยั ที่
สังคม
1.4 นโยบายชาติต่อโรคในภาวะเฉี ยบพลัน เกี่ยวข้อง
- แบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับ
วิกฤต และเรื้ อรัง
1.5 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ใน โรคในภาวะเฉียบพลัน
การพยาบาลผูป้ ่ วยในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต วิกฤต และเรื้ อรัง และ
ผลกระทบของโรคทั้ง 3
และเรื้ อรัง
1.6 บทบาทของพยาบาลในการดูแลญาติ ระยะในระดับต่างๆ
- นาเสนอในชั้นเรี ยน
และครอบครัวผูป้ ่ วย
- ผูส้ อนสรุ ปประเด็น
1.7 กระบวนการเรี ยนรู้ของญาติและ
ครอบครัวผูป้ ่ วย
1.8 ปั จจัยเกื้อหนุนของญาติและครอบครัว

9

มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
2
21 มิ.ย 56
8.00 – 10.00
(2 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
หมายเหตุ
การสอน
หน่ วยที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ ีภาวะเครียด - บรรยายโดยใช้ PowerPoint พลตรี หญิง
เรื่ อง
เทียมใจ
และภาวะพรากความรู้ สึก
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเครี ยดและแนวคิด การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ **Mind
เครี ยดและภาวะพราก
mapping
เกี่ยวกับภาวะพรากความรู้สึก
ความรู้สึก
-แบบทดสอบ
2.2 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะเครี ยด
- ยกตัวอย่าง Case กรณี
ท้ายบท
และภาวะพรากความรู้สึก
ตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วางแผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ผูส้ อนสรุ ป
อ.ปรัศนีย ์
2
หน่ วยที่ 3 การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ - บรรยายโดยใช้
PowerPoint เรื่ อง การบาบัด
**Mind
21 มิ.ย 56 มีความผิดปกติของต่ อมไร้ ท่อ
ทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
mapping
8.00 – 12.00 3.1 Pituitary gland disorders : Anterior
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ -แบบทดสอบ
(2 ชัว่ โมง) pituitary gland disorders : Gigantism ,
- ยกตัวอย่าง Case กรณี
ท้ายบท
acromegaly
Posterior pituitary gland disorders : DI , ตัวอย่าง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้
SIADH
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
3.2 Thyroids gland disorders : Goiter,
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
hyperthyroidism, hypothyroidism
แผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอการ
วางแผนการพยาบาล
-วีดีทศั น์ประกอบการสอน
- ผูส้ อนสรุ ป
2
21 มิ.ย 56
ให้ นักศึกษานาเสนอ mind mapping ทบทวนและผู้สอนสรุ ปประเด็น หน่ วยที่ 1-3
16.00 –17.00
หัวข้ อเรื่อง
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
3
28 มิ.ย 56
8.00–10.00
(2 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน
หน่ วยที่ 3 การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ - บรรยายโดยใช้
PowerPoint เรื่ อง การบาบัด
มีความผิดปกติของต่ อมไร้ ท่อ
ทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
3.1 Pituitary gland disorders : Anterior
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
pituitary gland disorders : Gigantism ,
- ยกตัวอย่าง Case กรณี
acromegaly
Posterior pituitary gland disorders : DI , ตัวอย่าง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้
SIADH
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
3.2 Thyroids gland disorders : Goiter,
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
hyperthyroidism, hypothyroidism
แผนการพยาบาลสาหรับ
3.3 Parathyroid gland disorders :
hyperparathyroidism, hypoparathyroidism case ดังกล่าว
3.4 Adrenal gland disorders : adrenal cortex - ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอการ
; Cushing syndrome, adrenal insufficiency, วางแผนการพยาบาล
-วีดีทศั น์ประกอบการสอน
Sheehan’ syndrome : adrenal medulla ;
- ผูส้ อนสรุ ป
pheochromocytoma
3
3.5 Diabetes mellitus and complication of - บรรยายโดยใช้
PowerPoint เกี่ยวกับพยาธิ
28 มิ.ย. 56 diabetes : hypoglycemia , DKA , HHS
สภาพของโรคและการรักษา
10.00-12.00
- ให้นกั ศึกษาในชั้นเรี ยน
(2 ชัว่ โมง)
ร่ วมกันเสนอประเด็นสาคัญ
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
และ การให้คาแนะนาการ
ปฏิบตั ิตวั เมื่ออยูบ่ า้ นสาหรับ
ผูป้ ่ วยและญาติ
- แบ่งกลุ่มตามจานวน
ประเด็นที่นกั ศึกษาช่วยกัน
นาเสนอ ให้เวลาประมาณ 5
นาที ในการร่ วมกันระดม
ความคิด
- ผูส้ อนสรุ ป
หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ
อ.ปรัศนีย ์
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

อ.เพลินตา
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
4
5 ก.ค. 56
8.00-9.00
4
5 ก.ค. 56
9.00-11.00
(2 ชัว่ โมง)

5
12 ก.ค. 56
8.00 – 11.00
(3 ชัว่ โมง)

6
19 ก.ค. 56
8.00-10.00
(2 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ

สอบกลางภาคครั้งที่ 1
หน่ วยที่ 1-3
หน่ วยที่ 4 กระบวนการบาบัดทางการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ีความเจ็บปวด
4.1 ชนิดและผลกระทบของความเจ็บปวด
- Acute pain
- Chronic pain
4.1 กลไกการเกิดความเจ็บปวด
4.2 การจัดการกับความเจ็บปวดด้วยวิธี
ต่างๆ
- nursing assessment of pain
- nursing role in pain management
- pain management strategies :
pharmacologic, nonpharmacologic
หน่ วยที่ 5 กระบวนการบาบัดทางการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ีความไม่ สมดุลของ
ภาวะกรดด่ างรวมทั้งสารนา้
และเกลือแร่
5.1 fluid volume disturbances
- hypovolemia
- hypervolemia
- nursing role in fluid volume
disturbances
5.2 electrolyte imbalances
- hypo and hypernatremia
- hypo and hyperkalemia
- hypo and hypercalcemia
- hypo and hypermagnesemia
- hypo and hyperphosphatemia

- case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้การยกตัวอย่าง case
กรณี ตวั อย่าง
- ให้นกั ศึกษาฝึ กการประเมิน
ความเจ็บปวด
- แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษา
ร่ วมกันเสนอเกี่ยวกับการวาง
แผนการพยาบาลสาหรับ
Case กรณี ตวั อย่าง
- ผูส้ อนสรุ ป

อ.ดร.รภัทภร
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

- case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้การยกตัวอย่าง Case
กรณี ตวั อย่าง
- ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วางแผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ผูส้ อนสรุ ป

อ.อนุรี
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา

6
19 ก.ค. 56
10.00-12.00
(2 ชัว่ โมง)

7
26 ก.ค. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

- hypo and hyperchloremia
- nursing role in electrolyte imbalances
5.3 acid base imbalance
- acidosis
- alkalosis
- nursing role in acid base imbalance
หน่ วยที่ 6 การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ - case base learning
ที่ มีความผิดปกติของเลือดและนา้ เหลือง - บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้การยกตัวอย่าง Case
6.1 RBC disorders : Iron defficiency
anemia, anemia in renal disease , aplastic กรณี ตวั อย่าง
anemia , megaloblastic anemia , G-6-PD - วีดีทศั น์ประกอบการสอน
- ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
defficiency , thalassemia
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
6.2 WBC disorders : Leukemia ,
แผนการพยาบาลสาหรับ
Lymphatic disorders : lymphangitis ,
case ดังกล่าว
lymphoma , NIIL
- ผูส้ อนสรุ ป
6.3 Bleeding disorders : ITP ,
hemophilia , DIC
หน่ วยที่ 7 การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ - case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
มีความผิดปกติของระบบกระดูกและ
โดยใช้การยกตัวอย่าง Case
กล้ามเนือ้
7.1 Infection ; osteoarthritis, osteomyelitis กรณี ตวั อย่าง
7.2 Non infection ; osteoporosis, fracture -แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
(joint replacement, amputation, gouty
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
arthritis, bone tumor, traction, ORIF)
แผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอการ
วางแผนการพยาบาล
- ผูส้ อนสรุ ป

หมายเหตุ

อ.รักชนก
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

อ.มาลี
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
8
2 ส.ค. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

9
9 ส.ค. 56
8.00-9.30

กิจกรรมการเรียน
การสอน
หน่ วยที่ 8 การใช้ กระบวนการพยาบาลเพือ่ - case base learning
การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ีความ - บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
ผิดปกติของการรับรู้ ประสาทสั มผัสและการ โดยใช้การ
ยกตัวอย่าง Case กรณี
เคลือ่ นไหว
ตัวอย่าง
8.1 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
- ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
ความผิดปกติของตาและการมองเห็น
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
- Glaucoma
แผนการพยาบาลสาหรับ
- Cataract
case ดังกล่าว
- Corneal disorders
- ผูส้ อนสรุ ป
- Retinal disorders
- Orbital and ocular trauma
- Infectious and inflammatory conditions
- Management of the patient undergoing
orbital surgeries
- Eye injury, hyphema, DM retinopathy
8.2 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
ความผิดปกติของหูและการได้ยนิ
- Conditions of the external ear
- Conditions of the middle ear : otitis
media
- Conditions of the inner ear : vertigo ,
Meniere’s disease , Mastoid surgery
8.3 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
ความผิดปกติของจมูกและคอ
- nasal bleeding, nasal polyps, sinusitis,
tonsillitis, CA nasopharynx, CA larynx
หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ
อ.เรณู
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

ให้ นักศึกษานาเสนอ mind mapping ทบทวนและผู้สอนสรุ ปประเด็น หน่ วยที่ 4 - 7
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
9
9 ส.ค. 56
9.30-11.00
10
16 ส.ค. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ

สอบกลางภาคครั้งที่ 2
หน่ วยที่ 4-7
หน่ วยที่ 9 กระบวนการบาบัดทางการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ีเนื้องอกและมะเร็ง
9.1 การประเมินภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วยที่มีเนื้อ
งอกและมะเร็ ง
9.2 กระบวนการบาบัดทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษา
9.3 กระบวนการบาบัดทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับเคมีบาบัด
9.4 กระบวนการบาบัดทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วย
การผ่าตัด

- case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้การยกตัวอย่าง case
กรณี ตวั อย่าง
- ให้นกั ศึกษาฝึ กการประเมิน
ระดับความรุ นแรงของมะเร็ ง
ตาม case ที่ยกตัวอย่าง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็ น 2 กลุ่มให้เวลา
ประมาณ 15 นาทีเพื่อให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
ระดมความคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วย
มะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษา
และเคมีบาบัด
- แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
นาเสนอในชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนสรุ ป
- ให้นกั ศึกษาทั้งชั้นเรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ ง
เต้านมที่ได้รับการรักษาโดย
การผ่าตัด
- ผูส้ อนสรุ ป

-พันเอก
ชนวัธน์
-พลตรี หญิง
เทียมใจ
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
10
16 ส.ค. 56
13.00-16.00
(3 ชัว่ โมง)

11
23 ส.ค. 56
8.00-11.00
12
30 ส.ค. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน
หน่ วยที่ 10 แนวคิดเกีย่ วกับภาวะ shock - case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
10.1 การประเมินผูป้ ่ วยที่มีภาวะ shock
10.2 การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล โดยใช้การยกตัวอย่าง case
ผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ shock
ที่มีภาวะ Cardiogenic shock,
- Cardiogenic shock
Neurogenic shock,
- Hypovolemic shock
- Distributive shock (Neurogenic shock, Hypovolemic shock, Septic
shock
Septic shock)
- วีดีทศั น์ประกอบการสอน
- Multiple Organ Dysfunction (MODS)
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น
4 กลุ่มให้เวลาประมาณ 15
นาทีเพื่อให้นกั ศึกษาแต่ละ
กลุ่มร่ วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสาหรับ case
ดังกล่าว
- แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
นาเสนอใน
ชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนสรุ ป
หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ
อ. เรณู
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

แลกตารางสอนกับวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น
หน่ วยที่ 11 การใช้ กระบวนการพยาบาลเพือ่
การบาบัดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ีความ
ผิดปกติของทางเดินอาหาร และการถ่ าย
อุจจาระ
- Oral and esophageal disorders : stomatitis,
achalasia, gastroesophageal reflux disease,
esophageal varice bleeding

- case base learning
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้การ ยกตัวอย่าง Case
กรณี ตวั อย่าง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น
3 กลุ่มให้เวลาประมาณ 20
นาทีเพื่อให้นกั ศึกษาแต่ละ

อ.นงลักษณ์
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา

หัวข้ อเรื่อง
- Gastric and duodenal disorders : gastritis,
peptic ulcer, duodenal ulcer
- Intestinal and rectal disorders :
appendicitis, peritonitis, intestinal
obstruction, anal fistula hemorrhoid
- GI obstruction, hernia, ulcerative colitis,
CA- colon
- Management of the patients undergoing
gastrointestinal surgeries

13
6 ก.ย. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

หน่ วยที่ 12 การบาบัดทางการพยาบาล
ผู้ใหญ่ ทมี่ ีความผิดปกติของตับ นา้ ดี และ
ตับอ่อน
- Hepatic disorders : Hepatitis A,B,C,D,E
cirrhosis, liver abscess, CA – liver
- Billiary disorders : cholecystitis,
cholelithiesis
- Pancreas disorders : pancreatitis CAPancrease

14
13 ก.ย. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

หน่ วยที่ 13 กระบวนการพยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ี
ปัญหาโรคเฉพาะสตรี (นรีเวชวิทยา)
13.1 การตรวจร่ างกายและการตรวจพิเศษใน
ผูป้ ่ วยทางนรี เวช
13.2 tumor/cyst : cervix, ovary, uterus
13.3 infection : bacteria, fungus, parasits,
sexual transmited disease

กิจกรรมการเรียน
การสอน
กลุ่มร่ วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสาหรับผูป้ ่ วย Oral
and esophageal disorders,
Gastric and duodenal
disorders, Intestinal and
rectal disorders
- ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
นาเสนอการวางแผนการ
พยาบาลในชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนสรุ ป
- บรรยายโดยใช้ power point
ในเรื่ องการบาบัดทางการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีความ
ผิดปกติของตับ น้ าดี และตับ
อ่อน
- ยกตัวอย่าง case กรณี
ตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
เสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
แผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ผูส้ อนสรุ ป
- บรรยายโดยใช้
PowerPoint ในเรื่ อง
กระบวนการพยาบาลผูใ้ หญ่
ที่มีปัญหาโรคเฉพาะสตรี
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น
4 กลุ่มให้เวลาประมาณ 20
นาทีเพื่อให้นกั ศึกษาแต่ละ

หมายเหตุ

อ.เพลินตา
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

อ.เพลินตา
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท
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มคอ. 3
สั ปดาห์ /
วันที่ / เวลา
15
20 ก.ย. 56
8.00-11.00
(3 ชัว่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอน
13.4 menstrual cycle disorders :
กลุ่มร่ วมกันระดมความคิด
dysmenorrheal, post menstrual bleeding, เกี่ยวกับการวางแผนการ
amenorrheal endometriosis, DUB,
พยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยที่มี
menopause
ความผิดปกติแต่กาเนิ ด ,
Infection , เนื้องอกและ
มะเร็ งอวัยวะสื บพันธุ์ภายใน
, Genital prolapse
- แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
นาเสนอในชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนสรุ ป
16
- case base learning
หน่ วยที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ ีภาวะ
27 ก.ย. 55 โศกเศร้ า สู ญเสี ย และการดูแลผู้ป่วยระยะ - วีดีทศั น์ประกอบการสอน
8.00-11.00 สุ ดท้ าย (Paliative care)
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
(3 ชัว่ โมง) 14.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ่ วยที่มีภาวะโศกเศร้า โดยใช้การ ยกตัวอย่าง Case
กรณี ตวั อย่างแล้ว
สู ญเสี ย และการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
14.2 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะโศกเศร้า ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
สู ญเสี ย และการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
วางแผนการพยาบาลสาหรับ
case ดังกล่าว
- ผูส้ อนสรุ ป

27 ก.ย. 56
11.00-12.00
4 ต.ค. 56
15.30-16.30
7 ต.ค. 56
9.00-12.00

หัวข้ อเรื่อง

หมายเหตุ

อ. ศรัทธา
**Mind
mapping
-แบบทดสอบ
ท้ายบท

ให้ นักศึกษานาเสนอ mind mapping ทบทวนและผู้สอนสรุ ปประเด็น หน่ วยที่ 8 - 11
ให้ นักศึกษานาเสนอ mind mapping ทบทวนและผู้สอนสรุ ปประเด็น หน่ วยที่ 12 - 14
สอบรวบยอด (ปลายภาค) (8 - 14 , 1 - 7)
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

1

2

3

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

4.2.1 ,4.2.2, 4.2.3 ,
- คะแนนสอบ
4.2.5,4.2.6,
* คะแนนสอบกลางภาคครั้งที่ 1
4.3.2,4.3.3,4.3.4 , 4.3.6
* คะแนนสอบกลางภาคครั้งที่ 2
, 4.1.1 และ 4.5.1
* คะแนนสอบย่อย
* คะแนนสอบปลายภาค
4.2.4, 4.3.2 ,
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4.3.3,4.3.5,4.4.2,4.4.3,4 งานที่ได้รับมอบหมาย
.5.1 ,4.5.2,4.5.3 และ
**งานกลุ่ม Mind mapping โดยมี
4.5.5
บทความวิจยั ประกอบอย่างน้อย 1
เรื่ อง
4.1.1 , 4.1.3 , 4.1.5 ,
- การนาเสนอและมีส่วนร่ วมในชั้น
4.1.7,4.2.4,
เรี ยน
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.5.2 - การอภิปรายกลุ่ม
- สังเกตการทางานเป็ นทีม
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

4
9
1-16
18

85%
20%
20%
5%
40%

16-17

7.5%

4,9,16

2.5%

1-16

5%

เกณฑ์ การประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรี ยนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรื ออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในการให้ค่าระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่ วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
76 – 84
70 – 75
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ากว่า 50
19

มคอ. 3
แนวทางช่ วยเหลือผู้ทมี่ ีผลการเรี ยนอ่ อน
1. จัดกลุ่มให้นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนในระดับดี GPA มากกว่า 2.75 รวมกลุ่มนักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนอ่อน ต่ากว่า 2.75 กลุ่มละ 6-7 คน เพื่อรวมกลุ่มเป็ นให้เป็ นการเรี ยนรู ้แบบช่วยเหลือ
ร่ วมมือกัน (Cooperative and collaborative learning) ในการทากิจกรรมกลุ่มการเรี ยนการสอน
2.มีการร่ วมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือโดยการ
สรุ ปรวบยอดความคิด Mapping Concept

เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

รวม (ข้ อ)

รู ้-จา

เนือ้ หาวิชาทีส่ อน

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา.การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จานวน
ชั่วโมง
ทีส่ อน

หน่วยที่ 1 แนวคิดของการเจ็บป่ วย
ของผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ในสังคมไทย ทั้งในภาวะ
เฉี ยบพลัน วิกฤต และเรื้ อรัง

3

3

4

4

4
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หน่วยที่ 2 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะเครี ยด และภาวะพรากความรู ้สึก

2

1

2

4

3

10

หน่วยที่ 3 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ ที่มี
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
หน่วยที่ 4 กระบวนการบาบัดทางการ พยาบาล
ผูใ้ หญ่ที่มีความเจ็บปวด
หน่วยที่ 5 กระบวนการบาบัดทางการพยาบาล
ผูใ้ หญ่ที่มีความไม่สมดุลของภาวะกรดด่าง
รวมทั้งสารน้ าและเกลือแร่
หน่วยที่ 6 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
ความผิดปกติของเลือดและน้ าเหลือง

6

3

6

14

7

30

2

1

4

3

10

5

4

6

10

5

25

2

2

3

3

2

10

2
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เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

รวม (ข้ อ)
รู ้-จา

เนือ้ หาวิชาทีส่ อน

จานวน
ชั่วโมง
ทีส่ อน

3

2

4

6

3

15

หน่วยที่ 8 การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อ
การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีความผิดปกติ
ของการรับรู ้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

3

4

4

7

-

15

หน่วยที่ 9 กระบวนการบาบัดทางการพยาบาล
ผูใ้ หญ่ที่มีเนื้องอกและมะเร็ ง

3

4

4

7

-

15

หน่วยที่ 10 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ shock

3

4

4

7

-

15

หน่วยที่ 11 การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการ
บาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีความผิดปกติของ
ทางเดินอาหาร และการถ่ายอุจจาระ
หน่วยที่ 12 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ ที่มี
ความผิดปกติของตับ น้ าดี และตับอ่อน
หน่วยที่ 13 กระบวนการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มี
ปั ญหาโรคเฉพาะสตรี (นรี เวชวิทยา)
หน่วยที่ 14 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะโศกเศร้า
สูญเสี ย และการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(Palliative care)

3

4

4

7

-

15

3

4

4

7

-

15

6

5

8

15

2

30

3

4

4

7

-

15

45

59

102

29

235

หน่วยที่ 7 การบาบัดทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ ที่
มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

รวมจานวนข้ อ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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กรุ๊ ป เพรส.
ผ่องศรี ศรี มรกต. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุ ขภาพเล่ ม 2. กรุ งเทพฯ : ไอ
กรุ๊ ป เพรส.
ผ่องศรี ศรี มรกต. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุ ขภาพเล่ ม 3. กรุ งเทพฯ : ไอ
กรุ๊ ป เพรส.
ผ่องศรี ศรี มรกต. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุ ขภาพเล่ ม 4. กรุ งเทพฯ : ไอ
กรุ๊ ป เพรส.
Boyer,J.M. (2010). Bruner and Suddarth’s Textbook of Medical-surgical Nursing. 5th edition.
China: Lippicott Williams & Wilkins.
Boyer,J.M. (2013). Focus on Adult health Medical-surgical Nursing. China: Lippicott Williams
& Wilkins.
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Approach. 3rd edition. New York: Delmar Cengage Learning.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Holleran, R.S. (2005). Mosby's Emergency&Transport Nursing Examination Review.
Philadelphia: Mosby, Inc.
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Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
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สวนดุสิต.รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 มีกระบวนการประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการ
สอนวันที่ 17 มีนาคม 2556 โดยการเข้าร่ วมโครงการการประเมินผลการเรี ยนการสอนทุกคนอย่าง
อิสระ โดยผ่านคณะกรรมการโครงการ และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ
1.2 มหาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษาได้ประเมินผลประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยผ่านทางระบบ
การประเมินผลของรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
1.3 การประเมินผลจากการวิจยั ในชั้นเรี ยน เรื่ อง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยใช้กรณี ศึกษา ในวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
มีการประเมินการสอนจาก 2 กลุ่ม คือ จากนักศึกษาโดยผ่านทางการประเมินประสิ ทธิ ผล
ของรายวิชาและจากคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยในสาขาวิชาจะจัดให้คณาจารย์เข้าสังเกตการสอน
ของอาจารย์ในสาขาเดี ยวกันอย่างน้อยภาคการเรี ยนละ 1 ครั้ง สาหรับอาจารย์เก่า หรื ออาจารย์ใหม่
ซึ่ งเคยมีประสบการณ์ การสอนมาแล้ว ส่ วนอาจารย์ใหม่ซ่ ึ งไม่เคยมีประสบการณ์การสอนเลยจะมี
ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่ งจะคอยให้คาแนะนาและช่วยในการปรับปรุ งการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
3. การปรับปรุ งการสอน
โดยการนาผลจากการประเมิ นของนัก ศึ ก ษาและจากอาจารย์ผูส้ ั งเกตการสอน มาเป็ น
แนวทางในการปรั บปรุ งการสอนรายบุ คคล สาหรั บการปรั บปรุ ง การสอนทั้งรายวิชา ได้มี การ
จัดการประชุ มในสาขาวิช าภายหลัง สิ้ นสุ ดการเรี ย นการสอนในทุ กภาคการเรี ย น เพื่อหาปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเรี ยนการสอน เพื่อนามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
รวมทั้งการนาผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนในแต่ละสาขา และรายวิชาทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ มา
ใช้ในการปรับการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
มีการประชุ มในสาขาและคณะกรรมการบริ หารวิชาการ เพื่อนาเสนอการจัดการเรี ยนการ
สอนในทุกภาคการศึกษา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชามีแนวทางปฏิ บตั ิ 2 ขั้นตอนดังนี้ คือผ่านคณะกรรมการ
สาขาและที ม ผูส้ อน เพื่ อพิ จ ารณาผลการเรี ย น และ นาเสนอต่ อที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
วิชาการ ก่อนส่ งผลการเรี ยนต่อมหาวิทยาลัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในอาจารย์ผสู้ อนในสาขา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้ เ หมาะสม ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทุ ก มุ ม มอง และเป็ นไปตามมาตรฐานกรอบคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และข้อบังคับของสภาการพยาบาล
นาผลการปรับปรุ งจากสาขา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารวิชาการ เพื่อตรวจสอบ
course design checklist เป็ นลาดับขั้นตอนสุ ดท้าย
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ภาคผนวก
คาชี้แจงชิ้นงาน
แบบประเมินรายวิชา
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ชิ้นงานในรายวิชา
ชิ้นงานที่ 1 Mind map
1.1 ให้นักศึ กษาแบ่ง กลุ่ ม ตามที่ ก าหนดในแนวทางการท างานเป็ นที มและแนวทางการ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน
1.2 เลือกหัวข้อการทา mind map ตามที่กาหนดในหัวข้อการเรี ยนรู ้
1.3 จัดทา mind map ตามรู ปแบบที่กลุ่มสนใจ
1.4 เลือกบทความวิจยั มาอย่างน้อย 1 เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหัวข้อมาอ้างอิง
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มคอ. 3

แบบประเมิน Mind mapping วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
การแปลค่ าคะแนน
2 = ดีมาก
1 = พอใช้

1.5 = ดี
0.5 = ต้ องปรับปรุ ง
ระดับคะแนน
2 1.5 1 0.5

ลาดับ

รายการประเมิน

1

แสดงแผนผัง mind map มี ค วามชัด เจน
ประกอบด้วยแก่นแกน กิ่งแก้ว กิ่งก้อย
ครอบคลุมเนื้อหาที่เรี ยนมา
เชื่ อ มโยงความคิ ด หลั ก ความคิ ด รองและ
ความคิดย่อย
ให้ภาพสี สวยงาม
รายงานสะอาดเรี ยบร้อย
บทความวิจยั มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
รวม

2
3
4
5
6

หมายเหตุ

ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที.่ ...............................................................
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มคอ. 3

แบบประเมินการนาเสนอ Mind mapping วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
นักศึกษากลุ่มอาจารย์……………………………………………เรื่ อง………………………………
รายชื่อนักศึกษาประจากลุ่ม…………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายการประเมิน

1

สามารถออกแบบการน าเสนอ โดยกรอง
สาระสาคัญจากรายงานมานาเสนอได้ครอบคลุ ม
ประเด็นส าคัญและเหมาะสมกับ เวลา (30%) =
คะแนนที่ได้ x 3
ผูน้ าเสนอมีความรู้และความเข้าใจในสิ่ งที่นาเสนอ
และสามารถทาให้ผฟู ้ ั งเกิดความกระจ่าง (30%) =
คะแนนที่ได้ x 3
สามารถใช้โปรแกรม Power point และ/หรื อสื่ อ
อื่นๆ ในการนาเสนอได้ เหมาะสม ชัดเจน (10%)
= คะแนนที่ได้ x 1
สนับ สนุ นและกระตุ ้นให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วม ใน
การอภิปรายกลุ่ม(10%)=คะแนนที่ได้ x 1
ใช้ภาษาสุ ภาพ นุ่ มนวล ถูกต้อง ชัดเจน (10%) =
คะแนนที่ได้ x 1
นาเสนอได้ตามเวลาที่กาหนด (10%) = คะแนนที่
ได้ x 1
รวม คะแนนเต็ม 50 คะแนน

2

3

4
5
6

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

หมายเหตุ

ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน...............................................................
วันที.่ ...............................................................
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