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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6042101 การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing 1)

2. จํานวนหนวย

3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฐิตาพร เขียนวงษ
อาจารยผูสอน อาจารยในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
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
เมื่อเรียนวิชานี้จบแลว นักศึกษาสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองของรางกายและ
ผลกระทบ ที่เกิดจากการเจ็บปวย วิกฤต ฉุกเฉิน และเรื้อรัง ที่สงผลกระทบกับผูปวย ครอบครัว และสังคม
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พรอมทั้งอธิบายวิธีการรักษา การใหการบําบัดทางการพยาบาลและ การฟนฟูสภาพสําหรับผูใหญที่เจ็บปวย
วิกฤต ฉุกเฉิน และเรื้อรัง บูรณาการแนวคิดทฤษฎี การวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใช
ในการใหการพยาบาลและใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัวผูปวยโรควิกฤต ฉุกเฉิน และเรื้อรัง
รวมทั้งเสนอขอแนะนําดานสุขภาพแกผูปวยครอบครัวผูปวยไดอยางครอบคลุม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนการปรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตามหลักสูตรใหม และพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมุ งเนนโดยเนนการเรียนการสอนแบบ Case based
learning รวมกับ Active Learning โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบมีสวนรวมของทั้งผูเรียนและผูสอน และ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ การเปน “สุภาพชน คนดี สวนดุสิต”
และ มีทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การตอบ สนอง
และผลกระทบของความเจ็บปวยทั้งภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง คลอบคลุมทุกมิติของการพยาบาล
แบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหาสุขภาพเกี่ยวกับ ผูปวยที่มีภาวะเครียด ภาวะ
พรากความรูสึก ภาวะโศกเศรา สูญเสีย และผูปวยระยะสุดทาย ความผิดปกติของตอมไรทอ ความไมสมดุล
ของภาวะกรดดางรวมทั้งสารน้ํา และเกลือแร ระบบกระดูก และกลามเนื้อ การรับรูประสาทสัมผัส ความ
เจ็บปวด และการเคลื่อนไหว ระบบเลือด และน้ําเหลือง ระบบทางเดินอาหาร โรคเฉพาะสตรี เนื้องอก และ
มะเร็ง โดยยึดหลักจริยธรรม และเคารพสิท ธิผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย ตามความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
48 ชั่วโมง

ทบทวนความรู
รวบยอด 6 ชั่วโมง
1.กลางภาค 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
2.ปลายภาค 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง
3.สอนเสริมเฉพาะรายที่มีปญหาเรียนออน

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวย
ตนเอง
6 ชั่วโมง ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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3 ชั่ วโมง ต อสั ป ดาห โดยอาจปรึ ก ษาผ านระบบที่ป รึก ษาออนไลน ของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
สวนดุสิต ผานทาง e-mail หรือนัก ศึก ษามาพบอาจารยดวยตนเอง ในวันศุก ร เวลา 17.00-18.00 ณ
คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรูในหลักศาสนา ทฤษฎี
จริยศาสตรและหลักจริยธรรม สิทธิ
มนุษยชน และ สิทธิผูปวย
1.2 สามารถควบคุมตนเองได
แยกแยะ ความถูกตอง และความดี
ความชั่วได
1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และตระหนักในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
1.4 มีความรับผิดชอบตอตัวเอง และ
ผลการปฏิบัติงาน
1.5 มีความกตัญู เสียสละ ซื่อสัตย
มีวินัย
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพ
1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นในการ
ดํารงตน
1.8 สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการได
รับรู และ เขาใจสิทธิของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การถายทอดความรู
(Transmission of
knowledge) ทฤษฎี
จริยศาสตรและหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย
วิชาชีพ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการตรง
ตอเวลา การเคารพในสิทธิของ
ผูใชบริการ และ การแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3. ฝกใหผูเรียน มีความ
ตระหนักรูในตนเอง (Selfawareness) สรางความ
กระจางในคานิยมของตัวเอง
(Self-value clarification)
ตอการใหคุณคาตางๆ
ความถูกผิด ความดี ความงาม
โดยใชกระบวนการ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการวิพากษ
(Critique)
4. ฝกการมีวินัย (Discipline)
ในการเรียนและการสอบ เชน
การมอบหมายงาน การสงงาน
การเขาเรียน
5. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดง
ความชื่นชม และสะทอนกลับ

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. จากใบบันทึกการเขา
เรียนตามเวลาและ สงงาน
ที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด
3. จากรายงานมีการ
อางอิงอยางถูกตองและตรง
ตามความเปนจริง ไม
คัดลอกงานของผูอื่น
4. จากใบงานการสะทอน
คิดของผูเรียนในดาน
คุณธรรม จริยธรรม การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูเรียน การ
แลกเปลี่ยนในกลุมเพื่อนใน
ชั้นเรียน
5. จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผูเรียน
จากการวิเคราะห
สถานการณ หรือ
กรณีศึกษา
6. จากแบบประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบ TQF
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชัฏ
สวนดุสิต
7. จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา
ในขณะเรียน การสอบ
และ ในการรวมกิจกรรม
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ผลการเรียนรู

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยาและจิตวิทยาซึ่ง
เปนพื้นฐานที่สําคัญในการใหการ
พยาบาลผูปวยที่มีการเจ็บปวยได
4.2.2 วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเจ็บปวย
ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตอระบบสุขภาพได
4.2.3 มีความรูและความเขาใจใน
กระบวนการพยาบาลและสามารถนํา
ความรูไปใชในการบําบัดรักษาและฟนฟู
สภาพสําหรับผูใหญที่เจ็บปวยได
4.2.4 บูรณาการแนวคิดทฤษฎี การวิจัย
และหลักฐานเชิงประจักษตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อใชในการใหการพยาบาล

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ทันทีที่ผูเรียนมีพฤติกรรมการ ระหวางการเรียนการสอน
แสดงออกเหมาะสม
(Affirmation)
6. จัดประสบการณให
นักศึกษานําพฤติกรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะ ความ
กตัญูไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน (Application
in daily life activities) ตอ
ผูรับบริการ บิดามารดา และ
ผูที่เกี่ยวของ
7. เปดโอกาสใหนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีชวยเหลือเพื่อนที่
เรียนออนกวาในกิจกรรมการ
เรียนการสอน แบบเพื่อนคูคิด
(Buddy learning)
8. อภิปรายประเด็นปญหา
จริยธรรม (Discussion on
ethical issues) ในชีวิต
ประจําวัน และการประกอบ
วิชาชีพ
1. บรรยายแบบมีสวนรวม
2. อภิปรายกลุม แบบcase
based
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
การมอบหมายงานและ
เอกสารการสอนลวงหนาอยาง
นอย 1 สัปดาห
4. ทดสอบกอนและหลังการ
เรียนการสอนทุกหนวย
ทบทวนผูที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ํากวา
รอยละ 60
5. จัดประสบการณการเรียนรู
ใหนักศึกษาคนหาปญหา
(Inquiry) และเรียนรูดวย

1. การสอบเพื่อวัดความรู
2. การมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. จากคุณภาพรายงาน
การนําเสนอ และ การ
อภิปราย
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ผลการเรียนรู
และใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปวย
และครอบครัวผูปวย
4.2.5 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจ
ซึ่งมีความจําเปนในการใหขอเสนอขอ
แนะดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูล
และหลักฐานจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําความรูที่ไดจากการ
เรียนมาใชในการแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณในการดูแลชวยเหลือและให
การพยาบาลแกผูปวยและ ครอบครัว
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการ
ตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวย ที่เกิดขึ้นกับผูปวย ครอบครัว
และสังคมเพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือ
และใหการพยาบาลแกผูปวย ครอบครัว
และสังคม อยางปลอดภัยและมีคุณภาพ
4.3.5 พัฒนาวิธีการแกปญหา ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณอยาง
เหมาะสม
4.4.2 ใหขอคิดเห็นที่เหมาะสม เนน
หลักการทํางานเปนทีม ปรับตัวไดทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตาม
4.4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา มีความคิด

วิธีการสอน
ตนเอง (Self-study) ทั้งโดย
การมอบหมายใหสืบคนขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอ
การเรียนรู และทํารายงานสง
หรือ การเรียนรูจาก
สถานการณจริง (Authentic
learning)ในหอผูปวย

วิธีการประเมินผล

1. จัดใหมีการอภิปรายกลุม
การวางแผนการแกไขปญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณที่กําหนด
2. มอบหมายใหนักศึกษา
นําเสนอการวางแผนการ
พยาบาลตามสถานการณ
ปญหา โดยการมอบหมาย
กิจกรรมลวงหนาอยางนอย
1 สัปดาห
3. นําเสนอและอภิปราย
กิจกรรมการนําเสนอ mind
map และบทความทางการ
พยาบาล
4. จัดการเรียนการสอนโดย
เนนใหผูเรียนเนนทักษะการคิด
อยางเปนระบบ (System
thinking) วิเคราะห และการ
แกไขปญหา

1. การสอบเพื่อวัดความรู
2. การมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในชั้น
คะแนนจากรายงานกลุม
และการนําเสนอการวาง
แผนการแกไขปญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณที่กําหนด
3. ประเมินนําเสนอและ
อภิปรายกิจกรรมการ
นําเสนอ mind map และ
บทความทางการพยาบาล
4. บันทึกการสะทอนคิด
ของนักศึกษา
5. สังเกตจากการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
การอภิปราย

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีม
(Team working) ความ
รับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ตาม
2. การเรียนแบบเพื่อนคูคิด
(Buddy learning)

1. ประเมินพฤติกรรมของ
การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ผูเรียนกับ
ผูรับบริการ และผูรวมทีม
สุขภาพ
2. ประเมินจากแบบบันทึก
การเรียนรู และ การ
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ริเริ่มในการวิเคราะหปญหา และ
แสดงออกไดอยางอิสระ
4.4.4 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง
โดยการแสดงออกดวยภาษาและทาทาง
ที่เหมาะสมซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญใน
การทํางานเปนทีมรวมทั้งยังแสดงถึงการ
พัฒนาตนเองดานวุฒิภาวะ ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาวิชาชีพ องคกร และสังคมได

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการใหการพยาบาลผูปวยได
อยางถูกตองเหมาะสม
4.5.2 สามารถแปลความหมายขอมูล
และถายทอดขอมูลใหกับทีมพยาบาล
หรือญาติผูปวยไดอยางเขาใจ เชน pain
score
4.5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟงและการ
เขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอสาระสนเทศตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร
4.5.5 ใชเครือขายสื่อสารทาง
อิเล็คทรอนิกส ในการสืบคนขอมูล
ขาวสารดานการใหการพยาบาลผูปวย
และสามารถแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
นักศึกษาและคณาจารย

วิธีการสอน
3. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผูเรียน
แสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
4. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ใหมีการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู (Sharing) และ ให
ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
5. มอบหมายงานให
รับผิดชอบ (Assignment)
และติดตามพัฒนาการของ
นักศึกษา

วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองของ
นักศึกษา
3. การประเมินพฤติกรรม
การฝกภาคปฏิบัติ โดย
อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
4. พิจารณาจากแฟมสะสม
ผลงาน
5. จากคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมาย ดาน
กระบวนการและผลลัพธ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
คิดคํานวณ (Calculation)
ตัวเลข สถิติ ตามเนื้อหาที่
เกี่ยวของ
2. การจัดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได
เลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
โดยมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควา (Searching)
บทความ/บทความวิจัยจาก
สารสนเทศ โดยมีการวิเคราะห
ขอมูลอยางมีเหตุผลประกอบ
ขอมูลทางสถิติ หรือขอมูลที่
เกี่ยวของจากแหลงที่อางอิงได
3. การจัดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก

1. คะแนน มอบหมายงาน
รายกลุมในการสืบคน
บทความหรืองานวิจัยทาง
(E-journal)และการสรุป
รวบยอดความคิดเปนราย
กลุม พรอมทั้งนําเสนอเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. การสอบเพื่อวัดความรู
3. สังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ จากการ
นําเสนองานในหองเรียน
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วิธีการสอน
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง
และเนื้อหาที่นําเสนอ
4. มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม
พรอมนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. กําหนดการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
1 แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา
1 - อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
หนวยที่ 1 แนวคิดของการเจ็บปวย
ของผูปวยผูใหญในสังคมไทย ทั้ง
ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง
1.1 ลักษณะของการเจ็บปวยทั้งใน
ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
1.2 โรคในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง
ที่พบบอย : ปญหาระดับโลก ,
ปญหาระดับภูมิภาค, และปญหา
ระดับประเทศ
1.3 ผลกระทบของโรคในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ตอ
บุคคล ครอบครัวและสังคม
1.4 นโยบายชาติตอโรคในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
1.5 แนวคิด ทฤษฎี และการ
ประยุกตใชในการพยาบาลผูปวยใน

3

- แบงกลุมใหนักศึกษาไดศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดของการเจ็บปวยโรค
เรื้อรังของผูปวยผูใหญในสังคมไทย
จากบทความหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของ
- แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับโรค
เรื้อรังและผลกระทบของโรคเรื้อรัง
ในระดับตางๆ
- นําเสนอในชั้นเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ผูสอนสรุป
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สัปดาห
ที่

2

3-4

หัวขอเรื่อง
ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
1.6 บทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลญาติและครอบครัวผูปวย
1.7 กระบวนการเรียนรูของญาติ
และครอบครัวผูปวย
1.8 ปจจัยเกื้อหนุนของญาติและ
ครอบครัว
หนวยที่ 2 การพยาบาลผูปวยที่มี
ภาวะเครียด และภาวะพราก
ความรูสึก
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเครียด
และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะพราก
ความรูสึก
2.2 การพยาบาลผูปวยที่มีภาวะ
เครียด และภาวะพรากความรูสึก
หนวยที่ 3 การบําบัดทางการ
พยาบาลผูใหญ ที่มีความผิดปกติ
ของตอมไรทอ
3.1Pituitary gland disorders :
Anterior pituitary gland
disorders : Gigantism ,
acromegaly
Posterior pituitary gland
disorders : DI , SIADH
3.2 Thyroids gland disorders :
Goiter , hyperthyroidism ,
hypothyroidism
3.3 Parathyroid gland disorders
: hyperparathyroidism ,
hypoparathyroidism
3.4 Adrenal gland disorders
: adrenal cortex ; Cushing
syndrome , adrenal
insufficiency , Sheehan’s
syndrome
: adrenal medulla ;

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป

6

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การวางแผนการพยาบาลสําหรับ
case ดังกลาว
- ใหแตละกลุมนําเสนอการวาง
แผนการพยาบาล
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ผูสอนสรุป

(4)

(2)

- บรรยายโดยใช PowerPoint
เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคและการ
รักษา
- ใหนักศึกษาในชั้นเรียนรวมกัน
เสนอประเด็นสําคัญในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานและ การให

หมายเหตุ
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ที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

pheochromocytoma
3.5 Diabetes mellitus and
complication of diabetes :
hypoglycemia , DKA , HHS

5

6

หนวยที่ 4 กระบวนการบําบัด
ทางการ พยาบาลผูใหญที่มีความ
เจ็บปวด
4.1 ชนิดและผลกระทบของความ
เจ็บปวด
- Acute pain
- Chronic pain
- ไกการเกิดความเจ็บปวด
การจัดการกับความเจ็บปวดดวยวิธี
ตางๆ
- nursing assessment of pain
- nursing role in pain
management
- pain management
strategies : pharmacologic,
nonpharmacologic
หนวยที่ 5 กระบวนการบําบัด
ทางการพยาบาลผูใหญที่มีความไม
สมดุลของภาวะกรดดางรวมทั้งสาร
น้ําและเกลือแร
5.1 fluid volume disturbances
- hypovolemia
- hypervolemia
- nursing role in fluid volume
disturbances
5.2 electrolyte imbalances
- hypo and hypernatremia
- hypo and hyperkalemia

2

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
คําแนะนําการปฏิบัติตัวเมื่ออยูบาน
สําหรับผูปวยและญาติ
- แบงกลุมตามจํานวนประเด็นที่
นักศึกษาชวยกันเสนอ ใหเวลา
ประมาณ 5 นาที ในการรวมกัน
ระดมความคิด
- ผูสอนสรุป
- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม โดยใช
PowerPoint
- ใหนักศึกษาฝกการประเมินความ
เจ็บปวด
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- แบงกลุมใหนักศึกษารวมกันเสนอ
เกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ใหแตละกลุมนําเสนอการวาง
แผนการพยาบาล
- ผูสอนสรุป

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป
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จํานวน
ชั่วโมง
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- hypo and hypercalcemia
- hypo and
hypermagnesemia
- hypo and
hyperphosphatemia
- hypo and hyperchloremia
nursing role in electrolyte
imbalances
5.3 acid base imbalance
- acidosis
- alkalosis
- nursing role in acid base
imbalance

7

8

หนวยที่ 6 การบําบัดทางการ
พยาบาลผูใหญ ที่มีความผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
6.1 Infection ; osteoarthritis ,
osteomyelitis
6.2 Non Infection ;
osteoporosis , fracture (joint
replacement , amputation,
gouty arthritis , bone tumor ,
traction , ORIF)
หนวยที่ 7 การใชกระบวนการ
พยาบาลเพื่อ
การบําบัดทางการพยาบาลผูใหญที่
มีความผิดปกติของการรับรู
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
7.1 การบําบัดทางการพยาบาล
ผูใหญที่มีความผิดปกติของตาและ
การมองเห็น
- Glaucoma

3

3

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การวางแผนการพยาบาลสําหรับ
case ดังกลาว
- ใหแตละกลุมนําเสนอการวาง
แผนการพยาบาล
- ผูสอนสรุป
- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับกวางวางแผนการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป
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จํานวน
ชั่วโมง
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- Cataract
- Corneal disorders
- Retinal disorders
- Orbital and ocular trauma
- Infectious and
inflammatory conditions
Management of the patient
undergoing orbital surgeries
– Eye injury , hyphema , DM
retinopathy
7.2 การบําบัดทางการพยาบาล
ผูใหญที่มีความผิดปกติของหูและ
การไดยิน
- Conditions of the external
ear
- Conditions of the middle
ear : otitis media
- Conditions of the inner ear
: vertigo , Meniere’s disease ,
Mastoid surgery

หนวยที่ 8 การบําบัดทางการ
พยาบาลผูปวยที่มีความผิดปกติ
ของระบบผิวหนัง
-Eczema / Dermatitis
-Bacterial infection
-Viral infection:- Herpes
simplex, Herpes zoster,
Chickenpox, Wart, Anogenital
wart
-Psoriasis
-Allergy:- Urticaria, Cutaneous
vasculitis, Drug eruption,
Stevens-Johnson Syndrome

2

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางวางแผนการ
พยาบาลสําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป
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สัปดาห
ที่
8

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
ทบทวน โดยใชกระบวนการ case based and sharing
หนวยที่ 1 -7

หัวขอเรื่อง

9

สอบกลางภาค
หนวยที่ 1 – 7

10

หนวยที่ 8 กระบวนการบําบัด
ทางการพยาบาลผูใหญที่มีเนื้องอก
และมะเร็ง
8.1 การประเมินภาวะสุขภาพผูปวย
ที่มีเนื้องอก
และมะเร็ง
8.2 กระบวนการบําบัดทางการ
พยาบาลผูปวย
มะเร็งที่ไดรับรังสีรักษา
8.3 กระบวนการบําบัดทางการ
พยาบาลผูปวย
มะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด
8.4 กระบวนการบําบัดทางการ
พยาบาลผูปวย
มะเร็งเตานมที่ไดรับการรักษาดวย
การผาตัด

3

11

หนวยที่ 9 การบําบัดทางการ
พยาบาลผูใหญที่ มีความผิดปกติ
ของเลือดและน้ําเหลือง
9.1 RBC disorder : Iron
defficiency anemia , anemia
in renal disease , aplastic
anemia , megaloblastic
anemia , G-6-PD defficiency ,
thalassemia

3

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษาฝกการประเมินระดับ
ความรุนแรงของมะเร็ง ตาม case ที่
ยกตัวอยาง
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุม
ใหเวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับรังสี
รักษาและเคมีบําบัด
- แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอในชั้น
เรียน
- ผูสอนสรุป
- ใหนักศึกษาทั้งชั้นเรียนมีสวนรวม
ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการวาง
แผนการพยาบาลสําหรับผูปวย
มะเร็งเตานมที่ไดรับการรักษาโดย
การผาตัด
- ผูสอนสรุป
- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป
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สัปดาห
ที่

12

13

หัวขอเรื่อง
9.2 WBC disorder : Leukemia ,
Lymphatic
disorder:lymphangitis ,
lymphoma , NIIL
9.3 Bleeding disorder: ITP ,
hemophilia , DIC
หนวยที่ 10 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
shock
10.1 การประเมินผูปวยที่มีภาวะ
shock
10.2 การใชกระบวนการพยาบาลใน
การดูแลผูปวย
ที่มีภาวะ shock
Cardiogenic shock
Hypovolemic shock
Distributive shock (Neurogenic
shock
Septic shock)
Multiple Organ Dysfunction
(MODS)
หนวยที่ 11 การใชกระบวนการ
พยาบาลเพื่อการบําบัดทางการ
พยาบาลผูใหญที่มีความผิดปกติ
ของทางเดินอาหาร และการถาย
อุจจาระ
Oral and esophageal disorders
: stomatitis , achalasia ,
gastroesophageal reflux
disease , esophageal varice
bleeding
Gastric and duodenal
disorders : gastritis , peptic
ulcer , duodenal ulcer
Intestinal and rectal disorders :
appendicitis , peritonitis ,
intestinal obstruction , anal

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 4 กลุม
ใหเวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสําหรับผูปวยที่มีภาวะ
Cardiogenic shock , Neurogenic
shock , Hypovolemic shock
และSeptic shock
- แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอใน
ชั้นเรียน
- ผูสอนสรุป
- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 3 กลุม
ใหเวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการ
พยาบาลสําหรับผูปวย Oral and
esophageal disorders , Gastric
and duodenal disorders ,
Intestinal and rectal disorders
- แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอใน
ชั้นเรียน
- ผูสอนสรุป
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สัปดาห
ที่

14

15

หัวขอเรื่อง
fistula hemorrhoid
– GI Obstruction , Hernia ,
Ulcerative colitis , CA - colon
Management of the patients
undergoing gastrointestinal
surgeries
หนวยที่ 12 การบําบัดทางการ
พยาบาลผูใหญ ที่มีความผิดปกติ
ของตับ น้ําดี และตับออน
- Hepatic disorders : Hepatitis
A,B,C,D,E cirrhosis , liver
abscess, CA – Liver
- Billiary disorders :
cholecystitis , Cholelithiesis
- Pancreas disorders :
pancreatitis
CA-pancrease
หนวยที่ 13 กระบวนการพยาบาล
ผูใหญที่มีปญหาโรคเฉพาะสตรี
(นรีเวชวิทยา)
13.1 การตรวจรางกายและการ
ตรวจพิเศษในผูปวยทางนรีเวช
13.2 tumor/cyst : cervix,
overy, uterus
13.3 infection :bacteria ,
fungus, parasits , sexual
transmited disease
13.4 menstrual cycle disorder :
dysmenorrheal , post
menstrual bleeding,
amenorrheal, endometriosis,
DUB, menopause

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป

6

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 4 กลุม
ใหเวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันระดม
ความคิดเกีย่ วกับการวางแผนการ
พยาบาลสําหรับผูปวยที่มีความ
ผิดปกติแตกําเนิด , Infection ,
เนื้องอกและมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ
ภายใน , Genital prolapse
- แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอในชั้น
เรียน
- ผูสอนสรุป
- นักศึกษาเขียน mind mapping
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอเรื่อง
ที่
ชัว่ โมง
16 หนวยที่ 14 การพยาบาลผูปวยที่มี
3
ภาวะโศกเศรา สูญเสีย และการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย(Palliative
care)
14.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูปวยที่มีภาวะ
โศกเศรา สูญเสีย และการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย
14.2 การพยาบาลผูปวยที่มีผูปวยที่
มีภาวะโศกเศรา สูญเสีย และการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย
16
16
16

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

- case based learning
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
แลวใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เสนอแนะเกี่ยวกับการพยาบาล
สําหรับ case ดังกลาว
- ผูสอนสรุป

ทบทวน โดยใชกระบวนการ case based and sharing
หนวยที่ 8 -14
สอบปลายภาค
หนวยที่ 8 -14 และ Summative 10 % ของ midterm
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
Mind mapping and journal club

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 - คะแนนสอบ
, 4.2.4, 4.3.2,
* คะแนนสอบกลางภาค
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5
* คะแนนสอบยอย
, 4.5.1
* คะแนนสอบปลายภาค
2
4.3.2 , 4.3.3, 4.3.4 - กิจกรรม case based learning
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.5.5
โดยการสรุปรวบยอดความคิด และสรุป
รวบยอดการแปลบทความทางการ
พยาบาล

สัปดาหที่
ประเมิน
8
1-14
14

สัดสวนของการ
ประเมินผล
85%
35%
10%
40%

14

10%
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
3
4.1.1 , 4.1.3 ,
4.1.5 , 4.1.7 และ
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4

วิธีการประเมิน
- การนําเสนอและมีสวนรวมในชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุม
- สังเกตการทํางานเปนทีม
- พฤติกรรมการเขาเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1-14

5%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางชวยเหลือผูที่มีผลการเรียนออน
3.1 จัดกลุมใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดี GPA มากกวา 2.75 รวมกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ออน ต่ํากวา 2.75 กลุมละ 6-7 คน เพื่อรวมกลุมเปนเพื่อนคูคิด (Buddy learning) ในการทํากิจกรรมกลุมการ
เรียนการสอน
3.2 มีการรวมกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการสรุปรวบยอดความคิด Mapping Concept รวมกับ
Journal club

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 มีกระบวนการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
1.2 มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาไดประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยผานทางระบบการประเมินผล
ของรายวิชาผานระบบออนไลน
1.3 การประเมินผลจากการวิจัยในชั้นเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 มีการประเมินการสอนจาก 2 กลุม คือ จากนักศึกษาโดยผานทางการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
และจากคณาจารยในสาขาวิชา โดยในสาขาวิชาจะจัดใหคณาจารยเขาสังเกตการสอนของอาจารยในสาขา
เดียวกันอยางนอยภาคการเรียนละ 1 ครั้ง สําหรับอาจารยเกา หรืออาจารยใหมซึ่งเคยมีประสบการณการสอน
มาแลว สวนอาจารยใหมซึ่งไมเคยมีประสบการณการสอนเลยจะมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง ซึ่งจะคอยใหคําแนะนํา
และชวยในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 โดยการนําผลจากการประเมินของนักศึกษาและจากอาจารยผูสังเกตการสอน มาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนรายบุคคล สําหรับการปรับปรุงการสอนทั้งรายวิชา ไดมีก ารจัดการประชุม ในสาขาวิชา
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ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในทุกภาคการเรียน เพื่อหาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้ นระหวางการเรียนการ
สอน เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนในแตละสาขา และรายวิชาทางการพยาบาลผูใหญ มาใชในการ
ปรับการเรียนการสอนของนักศึกษา
มีการประชุมในสาขาและคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อนําเสนอการจัดการเรียนการสอนในทุก
ภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชามีแนวทางปฏิบัติ 2 ขั้นตอนดังนี้ คือผานคณะกรรมการสาขาและทีม
ผูสอน เพื่อพิจรณาผลการเรียน และ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ กอนสงผลการเรียน
ตอมหาวิทยาลัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

