
 
 

  

 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พุทธศกัราช 2564) 

 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 



สารบัญ 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564) 

รหัสวิชา  หน้า 
 วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 15 รายวิชา  

5011101 ภาษาอังกฤษ 1  
(English 1)  

1 

5011102 ภาษาอังกฤษ 2 
(English 2) 

2 

5011103 ภาษาอังกฤษ 3 
(English 3) 

3 

5011104 ภาษาอังกฤษ 4 
(English 4) 

4 

5011105 ภาษาอังกฤษ 5 
(English 5) 

5 

5012101 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective Communication) 

6 

5012102 มหานครศึกษา 
(Metropolitan Studies) 

7 

5012103 จิตสาธารณะและภาวะผู้น า 
(Public Consciousness and Leadership) 

8 

3000104 มารยาทสังคม และการพฒันาบุคลิกภาพ 
(Social Etiquettes and Personality Development)   

9 

5012108 การเสริมสร้างกระบวนการคิด และการจัดการความรู้ 
(Enhance Thinking Process and Knowledge Management)  

10 

2004101 ศิลปะป้องกันตัว  
(Self Defense) 

11 

3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Environment and Sustainable Development) 

12 

5013101 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
(Statistics for Daily Life)     

13 

5013106 เคมีในชีวิตประจ าวัน 
(Chemistry in Daily life) 

14 

5013107 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
(Physics in Daily life) 

15 

 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน  7 รายวิชา  
1010105 ระบบการท างานของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติ 1 

(Human structural organization and dysfunction 1) 
16 

 
1010106 ระบบการท างานของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติ 2 

 (Human structural organization and dysfunction 2) 
17 

 



รหัสวิชา  หน้า 
1010104 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล 

(Biochemistry for Nurse) 
18 

1007101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
(Microbiology and Parasitology for Nurse) 

19 

1010107 เภสัชวิทยา 
(Pharmacology) 

20 

2005101 การสร้างเสริมสุขภาพคนเมือง 
(Urban Health Promotion) 

21 

2005102 วิทยาการระบาด ชีวสถิติและสถิติเพื่อการวิจัย 
(Epidemiology Biostatistics and Statistic for Research) 

22 

 วิชาชีพ จ านวน 36 รายวิชา  
2001101 แนวคิดหลักทางการพยาบาล 

(Core Concepts in Nursing) 
23 

 
2001102 การพยาบาลพื้นฐาน 

(Fundamental Nursing ) 
24 

2001103 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
(Ethics and Laws in Nursing Profession) 

25 

2006101 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ 
(Nursing Process and Health Assessment) 

26 

2002101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
(Pediatric and Adolescent Nursing 1) 

27 

2003101 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ๑ 
(Mental Health and Psychiatric Nursing 1) 

28 

2001104
  

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
(Practicum in Fundamental Nursing) 

29 

2004102 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1   
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1) 

30 

2002102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 
(Pediatric and Adolescent Nursing 2) 

31 

2006102 การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
(Adult  Nursing 1) 

32 

2006103 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Gerontological Nursing) 

33 

2003102 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ๒ 
(Mental Health and Psychiatric Nursing 2) 

34 

2006104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   
(Practicum in Adult Nursing and Older Adult Nursing 1 )  

35 

2004103 นวัตกรรมทางการพยาบาล 
(Nursing Innovation) 

36 



รหัสวิชา  หน้า 
2004104 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2  

(Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2) 
37 

2006105 การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
(Adult Nursing 2)   

38 

2004105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1) 

39 

2002103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
(Practicum in Pediatric and Adolescent Nursing ) 

40 

2006106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่และผูสู้งอายุ 2 
(Practicum in Adult Nursing and Older Adult Nursing 2) 

41 

2003103 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing) 

42 

2001105 วิจัยทางการพยาบาล   
(Nursing Research) 

43 

2004106 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery 3) 

44 

2005103 การพยาบาลอนามัยชุมชน  
(Community Health Nursing) 

45 

2004107 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2) 

46 

2005104 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
(Practicum in Community  Health  Nursing 1) 

47 

2006107 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤติ   
(Practicum in Emergency and Critical Care Nursing) 

48 

2001106 การบริหารการพยาบาล  
(Nursing Administration) 

49 

2001107 แนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 
(Trends in Nursing Profession) 

50 

2005105 การรักษาพยาบาลข้ันต้น 
(Primary Medical Care) 

51 

2006108 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

52 

2004108 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery 3) 

53 

2005106 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
(Practicum in Primary Medical Care) 

54 

2005107 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
(Practicum in Community  Health  Nursing 2) 

55 

2006109 ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 56 



รหัสวิชา  หน้า 
(Practicum in Palliative Care) 

2001108 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล         
(Practicum in Nursing  Administration)    

57 

2001109 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
(Internship in Urban Health Nursing) 

58 

 วิชาเลือกเสร ี  
2006110 ศิลป์สร้างสุข 

(Art for Happiness) 
59 

 
2002104 การดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือก 

(Complementary and Alternative Therapies)  
60 

2006112 ปรุงความสุข 
(Cooking for Happiness)  

61 

2006111 การจัดการทางการพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤต และสาธารณภัย 
(Emergency, Critical and Disaster Management) 

62 

4000104 เทคโนโลยีดิจิตัล 
(Digital Technology) 

63 
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              หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

คณะ/ภาควิชา   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ 

    ภาควชิาการศกึษาทัว่ไป 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 

ก.  ข้อมูลทัว่ไปของรายวิชา 

     ๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๕๐๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ 

English 

     ๒. จ านวนหน่วยกิต 

๓ (๒-๒-๕) 

     ๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสูตร แพทยศาสตรบณัฑติ 

พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 

เทคโนโลยบีณัฑติ 

การจดัการบณัฑติ 

ศลิปศาสตรบณัฑติ 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป รายวชิาบงัคบั กลุ่มวชิาภาษา 

     ๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา ๑. อ.มินตรา พทิักษ์เมธากุล 

๒. อ.อรวิภา ดุรงค์ธรรม 

 อาจารยผ์ู้สอน   ๑. อ.มนิตรา พิทกัษ์เมธากุล 

     ๒. อ.อรวิภา ดุรงค์ธรรม 

     ๓. อ.ธนาพันธ์ ทับทิมหิน 
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              หน้า ๒ 

     ๔. อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

     ๕. อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์ 

     ๖. อ.วศินีทิพย์ เรนวาลี 

     ๗. อ.ยศศิริ ยศธร 

     ๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

ชัน้ปีท่ ี๑ 

     ๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

 ไม่ม ี

     ๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

 ไม่ม ี

     ๘. สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

     ๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

ข.  ข้อมูลทัว่ไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     ๑.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของ

นักศกึษา เพื่อใหส้ามารถสื่อสารภาษาองักฤษเบื้องต้นในชัน้เรยีนและในชวีติประจ าวนัได ้

     ๑.๒  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม   

   - 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๓ 

๒.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อปรบัปรุงเนื้อหาการเรยีนใหม้คีวามทนัสมยั และปรบัปรุงวธิกีารจดัการเรียนการสอนรวมถงึการ

วดัและประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนออนไลน์ รวมทัง้ปรบัลดภาระงานและเน้นการฝึกปฏบิตัิเพื่อ

พฒันาภาษาองักฤษของนักศกึษาใหเ้กดิทกัษะตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๓.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม 

- 

 

หมวดท่ี ๓ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

ก.  การพฒันาผลการเรียนรูข้องรายวิชา 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้อง

พฒันา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรียนรู้หลัก 

๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบ

ขององค์กร และสังคม 

O ผลการเรียนรู้รอง 

- 

๑. แจ้งข้อควรปฏิบัติในการเรียน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

และวิธีวัดและประเมินผลของ

รายวิชาให้นักศึกษาทราบอย่าง

ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้

อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างหรือ

ช้ีให้เห็นตัวอย่างที่ดีในสังคม 

รวมทั้งให้คำแนะนำเมื่อพบ

พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

๓. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

และกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการอภิปรายเพื่อความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง 

๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียน การ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน และการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๒. สังเกตความตรงต่อเวลาในการ

เข้าเรียนและการส่งงาน 

 

๒. ความรู ้

ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรียนรู้หลัก ๑. จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

โดยน าเสนอหวัขอ้และเนื้อหาใน

การเรยีนทีเ่ป็นพืน้ฐานของการ

๑. ทดสอบเนื้อหาความรูท้ีไ่ด้

เรยีนจากแต่ละหน่วยการเรยีนรู้

โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรยีน 
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              หน้า ๔ 

ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

ต่างๆ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานใน

การดำรงชีวิต 

O ผลการเรียนรู้รอง 

๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงของชุมชนเมือง สังคม 

ประเทศ ภูมิภาค และโลก 

สื่อสารภาษาองักฤษในชัน้เรยีน

และในชวีติประจ าวนัผ่าน

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง อภปิรายและฝึกฝน

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเข้าใจใน

หลกัภาษาอนัเป็นพืน้ฐานของ

การใชภ้าษาทีถู่กต้องเหมาะสม 

๒. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่

ส่งเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเข้าใจ

ในวฒันธรรมและความ

เปลีย่นแปลงของสงัคม อนัเป็น

พืน้ฐานของการสื่อสารระหว่าง

วฒันธรรม 

๒. ประเมนิความรูท้างดา้นภาษา

จากชิ้นงานทีไ่ดม้อบหมายใน

รายวชิา 

 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรียนรู้หลัก 

๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะ

ชีวิตและการทำงานในสถานการณ์

จริงได้ 

O ผลการเรียนรู้รอง 

๓.๒ สามารถแสวงหาความรู้ 

สืบค้นข้อเท็จจริงและทำความ

เข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก

แหล่งข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางาน

ได้ 

๑. จดักจิกรรมการเรยีนการสอน

โดยน าเสนอหวัขอ้และเนื้อหาใน

การเรยีนทีเ่ป็นพืน้ฐานของการ

สื่อสารภาษาองักฤษในชัน้เรยีน

และในชวีติประจ าวนัผ่าน

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนคน้ควา้

เพิม่เตมิเพื่อน าขอ้มูลมา

ประกอบการอภปิรายและฝึก

ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิทกัษะที่

สามารถน าใชใ้นชวีติประจ าวนั

และสถานการณ์จรงิได ้

๒. มอบหมายใหน้ักศกึษาสบืคน้

ขอ้มูลและความรูเ้พิม่เตมิจาก

แหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

โดยสามารถประเมนิความ

๑. สงัเกตวธิกีารคดิและแก้ไข

ปัญหาในระหว่างเรยีนและท างาน

กลุ่ม 

๒. ประเมนิคุณภาพและความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มูลทีน่ ามาใช้

ประกอบการน าเสนองานที่

มอบหมาย 
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              หน้า ๕ 

ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

น่าเชื่อถอืของขอ้มูลและ

แหล่งขอ้มูล จากนัน้ท าความ

เขา้ใจและวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อ

ประกอบการน าเสนออย่างมี

ประสทิธภิาพ อนัเป็นการส่งเสรมิ

ทกัษะในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

และเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ 

 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบท่ี

ต้องพฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรียนรู้หลัก 

- 

O ผลการเรียนรู้รอง 

๔.๑ มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีและ

สามารถปรบัตวัเขา้กบั

สถานการณ์และวฒันธรรม

องคก์ร 

๔.๒ มภีาวะผูน้ าและสามารถ

ท างานเป็นทมีได ้

๑. จดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ทีใ่หผู้เ้รยีนและผูส้อนไดพู้ดคุย

แลกเปลีย่นและมปีฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกนัในชัน้เรยีน 

๒. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดง

ความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคใ์น

ระหว่างเรยีน 

๓. มอบหมายใหผู้เ้รยีนท า

กจิกรรมและชิ้นงานเป็นกลุ่มย่อย

เพื่อส่งเสรมิการเป็นผูน้ าและผู้

ตามทีด่ี 

๑. สงัเกตการมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมในชัน้เรยีนและการท า

กจิกรรมกลุม่ 

๒. ประเมนิคุณภาพของงานกลุ่ม

ทีม่อบหมาย  

 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรียนรู้หลัก 

๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการ

ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้เรยีน

ไดฝึ้กฝนทกัษะการฟัง การพูด 

๑. ประเมนิความสามารถในการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการ
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ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

O ผลการเรียนรู้รอง 

๕.๒ สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิทิลั

ในการสื่อสาร สบืคน้ รวบรวม 

จดัเกบ็ วเิคราะหแ์ละน าเสนอ

ขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม 

การอ่าน และการเขยีนอย่าง

สม ่าเสมอในสถานการณ์และ

บรบิททีห่ลากหลาย เพื่อให้เกดิ

ทกัษะในการสื่อสารทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

๒. มอบหมายชิ้นงานทีผู่เ้รยีนได้

ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขยีนอย่างต่อเนื่อง

โดยมผูีส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าใน

ระหว่างทาง รวมทัง้กระตุ้นให้

ผูเ้รยีนสบืคน้และรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์

และสื่อเทคโนโลยทีีม่ ี

ประสทิธภิาพเพื่อเพิม่พูนทกัษะ

ความรูท้างดา้นภาษาและคน้ควา้

ขอ้มูลประกอบการท างาน 

ตลอดจนสามารถวเิคราะหแ์ละ

น าเสนอขอ้มูลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

เขยีนจากการท ากจิกรรมในชัน้

เรยีน 

๒. ประเมนิทกัษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขยีนจาก

ชิ้นงานทีไ่ดม้อบหมายในรายวชิา 

๓. ประเมนิทกัษะในการคน้ควา้

ขอ้มูลและการใชส้ื่อเทคโนโลยใีน

การน าเสนองานจากการท า

กจิกรรมในชัน้เรยีนและงานที่

มอบหมาย 

 

ข.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๔ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

ก.  ลกัษณะและการด าเนินการของรายวิชา 

     ๑. ค าอธิบายรายวิชา 
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 การฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือ่

การส่ือสารในช้ันเรียนและในชีวิตประจำวัน การถามและการให้ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการแสดงความ

คิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เรียน  

 Practicing basic English communication skills including listening, speaking, reading, 

and writing for communication in classroom and daily life; asking for and fiving information; 

searching for information; and expressing opinion from learner’ experiences 

 

     ๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบติัการ/ทดลอง

งานภาคสนาม/การน าเสนอ

ผลงานและกิจกรรม

สงัเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ ช่ัวโมง 

(๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 

     ๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

 ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางอีเมลหรือ Google Classroom หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอเข้าพบตาม

เวลาต่อไปนี้ 

๑. อ.มินตรา พทิักษ์เมธากุล (mintra.pit@nmu.ac.th)  วันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        วันพุธ  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๒. อ.อรวิภา ดุรงค์ธรรม (onwipa@nmu.ac.th) นวันพุธ วันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

        วันพุธ  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

ข.  ลกัษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

mailto:mintra.pit@nmu.ac.th
mailto:onwipa@nmu.ac.th
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

 

๑.  แผนการสอน 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

๑ Course orientation 

 

Unit 1 People - Lesson A: Getting 

To Know You 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Personal information 

2. Grammar: Simple present 

3. Pronunciation: Question 

intonation 

4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Street interviews at a 

festival 

2. Speaking: Introducing yourself 

and asking questions 

- Application: 

Active English: Asking questions to 

gather personal information 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๒. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๕. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๖. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๒ Unit 1 People - Lesson B: 

Appearance 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Physical descriptions 

Grammar 

2. Grammar: Describing appearance 

using be / have 

3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

5. Writing strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Podcast about 

language learning 

2. Reading: How to Spot a Fake 

Photo 

3. Writing: Write a description of a 

photo 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการเขยีนโดยใช้ค าศพัท์และ

ไวยากรณ์ประกอบกบักลวธิกีารเขยีน

เพื่อน าเสนอเน้ือหา 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

KFN-PC
Typewriter
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๙ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

- Application: 

Active English: Talk about and 

describe people 

๖. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๓ Unit 2 Behavior – Lesson A: What 

are you doing? 

- Microskills: 

1. Vocabulary: A street scene 

2. Grammar: The present 

continuous: affirmative and 

negative statements 
3. Pronunciation: Contractions 
4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Livestream from a race 

2. Speaking: Greeting people and 

asking how they are 
- Application: 

Active English: Create conversations 

based on an image 

๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. เรยีนรู้ค าศพัทผ์่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๓. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๔. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๕. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๖. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๔ Unit 2 Behavior – Lesson B: How 

do you feel? 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Feelings 

2. Grammar: Subject and object 

pronouns 
3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

5. Writing strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: People explaining how 

they feel and why 

2. Reading: What Are You Afraid Of? 

3. Writing: Write about feelings 

- Application: 

Active English: Game to explore 

classmates’ feelings 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการเขยีนโดยใช้ค าศพัท์และ

ไวยากรณ์ประกอบกบักลวธิกีารเขยีน

เพื่อน าเสนอเน้ือหา 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

KFN-PC
Typewriter
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๐ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

๖. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๕ Unit 5 Heroes – Lesson A: Pioneers 

- Microskills: 

1. Vocabulary: People changing 

their world 

2. Grammar: The simple past with 

be 

3. Pronunciation: Simple past -ed 

endings 
4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Interview with a 

photographer 
2. Speaking: Agreeing and 

disagreeing with an opinion 
- Application: 

Active English: Talk about 

interesting people from the past 

๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. เรยีนรู้ค าศพัทผ์่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๓. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๔. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๕. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๖. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๖ Unit 5 Heroes - Lesson B: Helping 

Hand 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Everyday heroes 
2. Grammar: The simple past: 

affirmative and negative statements 
3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

5. Writing strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Podcast about small 

acts of kindness 
2. Reading: Pay it Forward 
3. Writing: Write an email 

- Application: 

Active English: Talk about helpful 

people 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการเขยีนโดยใช้ค าศพัท์และ

ไวยากรณ์ประกอบกบักลวธิกีารเขยีน

เพื่อน าเสนอเน้ือหา 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

KFN-PC
Typewriter
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๑ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

๖. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๗ Writing a Paragraph 

-Paragraph organization 

-Writing a topic sentence, 

supporting sentences, and 

concluding sentence 

 

GenEd Integration Project Session 

1/7: Writing a paragraph-Prewriting 

๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้า 

๓. มอบหมายงานโครงการบรูณาการ

ภาควชิาการศกึษาทัว่ไป 

๔. ฝึกฝนการเขยีนในโครงการบูรณา

การภาควชิาการศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้

ที่สนใจ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๘-๙ สอบกลางภาค 

๑๐ Unit 7 City Life – Lesson A: My 

Neighborhood 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Places in a 

neighborhood 

2. Grammar: Propositions of Place: 

At, On, In 

3. Pronunciation: Stress in 

compound nouns 
4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Conversation between 

people on their way to a place 
2. Speaking: Asking for and giving 

directions 

- Application: 

Active English: Use logic to solve a 

crime 

 

GenEd Integration Project Session 

2/7: Writing-Planning and outlining 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๒. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๕. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๖. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๗. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ  

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๑ Unit 7 City Life – Lesson B: In the 

city 

- Microskills: 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๒ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

1. Vocabulary: What’s your city 

like? 
2. Grammar: Questions and answers 

with How many / How much 

3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: A tourism ad 
2. Reading: Let’s Go on the Metro! 

-Summarize 

- Application: 

Active English: Make a plan for 

someone with 24 hours in a city 

 

GenEd Integration Project Session 

3/7: Writing a paragraph-Drafting 

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๖. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ 

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๒ Unit 9 Change – Lesson A: 

Personal Habits 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Good and bad habits 

2. Grammar: Like to and would like 

to 

3. Pronunciation: Contracted would 
4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Lecture about to-do 

lists 

2. Speaking: Making and responding 

to requests 

- Application: 

Active English: Talk about a 

personal habit to break 

 

GenEd Integration Project Session 

4/7: Writing a paragraph-Peer 

feedback 

๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. เรยีนรู้ค าศพัทผ์่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๓. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๔. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๕. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๖. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๘. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๓ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

๑๓ Unit 9 Change 

-Breaking the Plastic Habit 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Plastic problems 

2. Grammar: The future with be 

going to 

3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Radio interview about 

an important change 
2. Reading: From Hero to Zero 
- Application: 

Active English: Discuss plastic in a 

morning routine 

 

GenEd Integration Project Session 

5/7: Writing a paragraph-Teacher 

feedback 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๖. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๔ Unit 11 Achievement – Lesson A: 

Talented People 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Abilities 

2. Grammar: Using can and could 

for ability 

3. Pronunciation: Can / can’t, could 

/ couldn’t 

4. Listening strategy 

5. Speaking strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Radio program about a 

famous artist 
2. Speaking: Complimenting 

someone on ability 
- Application: 

Active English: Interview a 

classmate about their talents 

 

GenEd Integration Project Session 

6/7: Writing a paragraph-Editing 

๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. เรยีนรู้ค าศพัทผ์่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๓. เรยีนรู้หลกัการออกเสยีงและใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

การออกเสยีงด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ฝึกฝนการออกเสยีงให้ถูกต้อง

คล่องแคลว่ 

๔. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๕. ฝึกฝนการพูดโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการพูดเพือ่สื่อสารในบรบิท 

๖. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๔ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

๘. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ 

๑๕ Unit 11 Achievement – Lesson B: 

Risk 

- Microskills: 

1. Vocabulary: Risk-takers 

2. Grammar: Connecting ideas with 

because and so 
3. Listening strategy 

4. Reading strategy 

- Macroskills: 

1. Listening: Story about a 

memorable experience 
2. Reading: A Brave Pilot 

- Application: 

Active English: Talk about things on 

a bucket list 

 

GenEd Integration Project Session 

7/7: Writing a paragraph-Publishing 

๒ ๒ ๑. เรยีนรู้ค าศพัท์ผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning และใช้

แหล่งการเรยีนรู้ออนไลน์เพื่อศกึษา

ความหมายและตวัอย่างการใช้ใน

ประโยค 

๒. ฝึกฝนการอ่านโดยใช้ค าศพัท์ที่ได้

เรยีนประกอบกบักลวธิกีารอ่านเพื่อท า

ความเขา้ใจเน้ือหาในบรบิท 

๓. ฝึกฝนการฟังโดยใช้ค าศพัท์และ

หลกัการออกเสยีงทีไ่ด้เรยีนประกอบกบั

กลวธิใีนการฟังเพื่อท าความเขา้ใจบท

สนทนาในบรบิท 

๔. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ส าคญัและ

เรยีนรู้การใช้เพิม่เตมิผ่านกจิกรรมการ

เรยีนรู้แบบ active learning 

๕. ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จ าลองหรอืสถานการณ์จรงิ 

๖. เรยีนรู้การเขยีนย่อหน้าและฝึกฝน

การเขยีนในโครงการบูรณาการภาควชิา

การศกึษาทัว่ไปตามหวัขอ้ที่สนใจ 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๖ Group Project: Coaching and 

Mentoring Session 
๒ ๒ ๑. การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วย

การเรยีนรู ้

๒. ให้ค าปรกึษาและแนะน าเกี่ยวการ

น าเสนองานรายกลุ่ม 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๗ Group Project: Presentation ๒ ๒ ๑. น าเสนองานกลุ่ม 

๒. ประเมนิการน าเสนอของตนเองและ

กลุ่ม 

๓. ประเมนิการน าเสนอของกลุ่มอื่น

ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

กลุ่ม 1 อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๒ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๓ อ.กนกพจน์ ค้าขาย 

กลุ่ม ๔ อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์

กลุ่ม ๕ อ.วศินีทพิย์ เรนวาล ี

กลุ่ม ๖ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๗ อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธา

กุล 

กลุ่ม ๘ อ.อรวภิา ดุรงค์ธรรม 
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สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบติั 

กลุ่ม ๙ อ.ธนาพนัธ์ ทบัทมิหนิ 

กลุ่ม ๑๐ อ.ยศศิร ิยศธร 

กลุ่ม ๑๑ อ.รุง่นภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

กลุ่ม ๑๒ อ.รุ่งนภา ธาตุ

ไพบูลย์ 

๑๘-๑๙ สอบปลายภาค 

 

  

KFN-PC
Typewriter
1-15



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๖ 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ งานท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาห์ท่ีก าหนด 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑.๔ การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓ 
การทดสอบหลงัเรยีนประจ าหน่วยการ

เรยีนรู ้

สปัดาหท์ี่ ๓, ๕, ๗, 

๑๒, ๑๔, ๑๖ 
๓๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๒, 

๓.๔, ๕.๑, ๕.๒ 

การเขียนย่อหน้า (GenEd Integration 

Project) 
สปัดาหท์ี่ ๑๐ - ๑๕ ๑๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๒, 

๓.๔, ๕.๑, ๕.๒ 

การอ่านออกเสียง สปัดาหท์ี่ ๑, ๓, ๕, 

๑๐, ๑๒, ๑๔ 
๑๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๒, 

๓.๔, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, 

๕.๒ 

งานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน  

ตลอดภาคการศกึษา ๑๕% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๒, 

๓.๔, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, 

๕.๒ 

การน าเสนองานกลุ่ม 
สปัดาหท์ี่ ๑๖ และ 

๑๗ 
๒๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๒, 

๓.๔, ๕.๑, ๕.๒ 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ตลอดภาคการศกึษา ๕% 

 

๓. การวัดผลการศึกษา   อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ โดยใช้ช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

 

สัญลักษณ ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๕ - ๑๐๐ 

B+ ๘๐ - ๘๔ 

B ๗๕ - ๗๙ 

C+ ๗๐ - ๗๔ 

C ๖๕ - ๖๙ 

D+ ๖๐ - ๖๔ 

D ๕๐ - ๕๙ 

F ๐ - ๔๙ 

 

หมวดท่ี 6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 
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              หน้า ๑๗ 

 

ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

ข.  การประเมินนักศกึษา 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๗ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

Douglas, N., & Morgan, J. R. (2021). World Link 1 (4th ed.) [E-book]. National Geographic  

Learning. 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 

National Geographic Learning. (2021). Student Resources: Level 1. About World Link,  

Fourth Edition: World Link 4e. https://eltngl.com/sites/worldlink4e/about 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Cambridge University Press. (2021). English Dictionary. Cambridge Dictionary:  

English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org 

Google Cloud. (2007). Text-to-Speech. Text-to-Speech: Lifelike Speech Synthesis.  

https://cloud.google.com/text-to-speech 

Pearson Education Limited. (2018). English Dictionary. Longman Dictionary of  

Contemporary English: LDOCE. https://www.ldoceonline.com 

๔.  ส่ือการสอน วสัดอุุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

ช่องทางการเรียนออนไลน์ เช่น โปรแกรมและแอปพลิเคชัน Google Classroom, Zoom และ 

Google Meet และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้แก ่ชุดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อมกล้อง และ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการ 

 

ก.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิอาจารยโ์ดยนักศกึษาผ่านระบบออนไลน์ 

     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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              หน้า ๑๘ 

การประเมนิผลการเรยีนของนักศกึษาในรายวชิา 

     ๓.  การปรบัปรงุการสอน 

- การปรบัปรุงรายละเอยีดรายวชิาตามเนื้อหาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

- การคน้ควา้ขอ้มูลความรูใ้หม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการสอน 

- น าผลการประเมนิอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมนิจากผลการเรยีน

ของนักศกึษาในรายวชิา มาสรุป และหาแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมนิผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รบัการ

แต่งตัง้ในระดบัคณะก่อนประกาศผลสอบ 

     ๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิม์าสรุปเพื่อปรบัปรุงรายวชิาและการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหม้คีุณภาพมากขึน้ 

 

ข.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

ลงชื่อ...............................................  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

         (อาจารย์มินตรา พิทักษ์เมธากุล) 

        (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

 

    ลงชื่อ...............................................  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

            (อาจารย์อรวิภา ดุรงค์ธรรม) 

                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ...............................................  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

                   (อาจารย์ ดร.กำไร วรนุช) 

          (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 
    ภาควชิาการศกึษาทัว่ไป 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
ก.  ข้อมลูทัว่ไปของรายวิชา 
     ๑. รหสัและช่ือรายวิชา   

๕๐๑๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ ๒ 
     English 2 

     ๒. จ านวนหน่วยกิต   

  ๓ (๒-๒-๕) 
 

     ๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูร แพทยศาสตรบณัฑติ 

   พยาบาลศาสตรบณัฑติ 
   วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนิค 
     สาขาวชิาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ 
     สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล 
     สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งมอืแพทยแ์ละหอ้งผ่าตดั 
     สาขาวชิาการจดัการสาธารณภยั 
   เทคโนโลยบีณัฑติ กลุ่มวชิาเอกการซ่อมบ ารงุระบบราง และ 
     กลุ่มวชิาเอกการซ่อมบ ารงุทรพัยากรอาคาร 
   การจดัการบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรอาคาร 
   ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
     สาขาวชิาการบรกิารธุรกจิการบนิ 
     สาขาวชิาการบรหิารจดัการเมอืง 
 ประเภทของรายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป รายวชิาบงัคบั กลุ่มวชิาภาษา 
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              หน้า ๒ 

     ๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา   อ.วศนิีทพิย ์เรนวาล ี (wasineetip@nmu.ac.th) 
  อ.สุนาทะ พงศเกยีรต ิ (sunata@nmu.ac.th) 

  อาจารยผ์ูส้อน  กลุ่ม ๑    อ.วศนิีทพิย ์เรนวาล ี (wasineetip@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๒    อ.รุง่นภา ธาตุไพบลูย ์ (rungnapa.t@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๓    อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธากุล  (mintra.pit@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๔    อ.กนกพจน์ คา้ขาย  (kanokpoj.k@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๕    อ.อรวภิา ดุรงคธ์รรม  (onwipa@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๖    อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ  (thanaphan@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๗    อ.วศนิีทพิย ์เรนวาล ี (wasineetip@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๘    อ.สุนาทะ พงศเกยีรต ิ (sunata@nmu.ac.th)  
     กลุ่ม ๙    อ.กนกพจน์ คา้ขาย  (kanokpoj.k@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๑๐  อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธากุล  (mintra.pit@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๑๑  อ.อรวภิา ดุรงคธ์รรม  (onwipa@nmu.ac.th) 
     กลุ่ม ๑๒  อ.มนิตรา พทิกัษ์เมธากุล  (mintra.pit@nmu.ac.th) 
     ๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  
   ภาคการศกึษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
  ชัน้ปีที ่๑ 
     ๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   

  ไมม่ ี

     ๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

  ไมม่ ี

     ๘. สถานท่ีเรียน   
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

      ๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

ข.  ข้อมลูทัว่ไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
 
  

mailto:kanokpoj.k@nmu.ac.th
mailto:onwipa@nmu.ac.th
mailto:kanokpoj.k@nmu.ac.th
mailto:onwipa@nmu.ac.th
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.จดุมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     ๑.๑  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษทัง้ ๔ ด้านไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
     ๑.๒  จดุมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
๒.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา   

เพื่อใหร้ปูแบบการจดัการเรยีนการสอนสามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้แบบในหอ้งเรยีนและแบบออนไลน์
ในกรณทีีเ่กดิสถานการณ์ฉุกเฉิน นกัศกึษาไมส่ามารถเขา้มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัได้ 
๓.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม   
       ไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดท่ี ๓ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีมุ่ง่หวงั ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุ

ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ให้
แสดงขอ้มลูต่อไปนี้ 
ก.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 
คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 
๑.๔ มวีนิยั เคารพในกฏระเบยีบของ
องคก์รและสงัคม  

๑. เขา้ชัน้เรยีนครบตามที่
ก าหนด และตรงต่อเวลา 

๒. ก าหนดวนัส่งงาน 

๑. ประเมนิจาก
พฤตกิรรมการเขา้ชัน้
เรยีนโดยการเชค็การ
เขา้เรยีน 

๒. ประเมนิจาก
พฤตกิรรมการส่งงาน 
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๒. ความรู้ 
ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 
๒.๒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตร์
ต่างๆและน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการ
ด าเนินชวีติ 
 o ผลการเรยีนรูร้อง 
๒.๓ มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
วฒันธรรมและสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงของชุมชนเมอืง สงัคม 
ประเทศ ภูมภิาค และโลก 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
๓. การใชส้ื่อการสอนต่างๆ 

เช่น คลปิวดิโีอ และหนงัสอื
อ่านนอกเวลา 

๔. สาธติหรอืน าเสนอตวัอยา่ง  
๕. การท าโครงงานกลุ่ม 
๖. การน าเสนอผลงาน 
๗. การใชภ้าระงานมอบหมาย

ในชัน้เรยีน 
๘. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๑. ประเมนิจากการอภปิราย
ในชัน้เรยีน 

๒. ประเมนิจากชิน้งาน 
๓. ประเมนิจากโครงงานกลุ่ม 
๔. ประเมนิจากการน าเสนอ

โครงงาน 
๕. ประเมนิจากผลทดสอบ

ความรูโ้ดยใชข้อ้สอบ 

 
๓. ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 
๓.๔ สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูจ้าก
ศาสตรต่์างๆ เพื่อเพิม่ทกัษะชวีติ
ปละการท างานนสถานการณ์จรงิได้ 
 o ผลการเรยีนรูร้อง 
๓.๒ สามารถแสวงหาความรู ้สบืคน้
ขอ้เทจ็จรงิ และท าความเขา้ใจ 
ประเมนิขอ้มลูสารสนเทศ แนวคดิ 
และหลกัฐานใหม่ๆ  จากแหล่งขอ้มลู
ไปใชใ้นการพฒันางานได ้

๑. บรรยาย 
๒. อภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
๓. การใชส้ื่อการสอนต่างๆ เช่น 

คลปิวดิโีอ และหนงัสอือ่าน
นอกเวล 

๔. สาธติหรอืน าเสนอตวัอยา่ง 
๕. การท าโครงงานกลุ่ม 
๖. การน าเสนอผลงาน 
๗. การใชภ้าระงานมอบหมายใน

ชัน้เรยีน 
๘. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๑. ประเมนิจากการ
อภปิรายในชัน้เรยีน 

๒. ประเมนิจากชิน้งาน 
๓. ประเมนิจากโครงงาน

กลุ่ม 
๔. ประเมนิจากการน าเสนอ

โครงงาน 

 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้อง
พฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

O ผลการเรยีนรูร้อง  ๑. การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  ๑. ประเมนิจากชิน้งาน 
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๔.๑ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและ
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองคก์ร  
๔.๒ มภีาวะผูน้ า สามารถท างาน
เป็นทมีได ้ 

๒. การท าโครงงาน 
๓. น าเสนอผลงานแบบกลุ่ม 
  

๒.ประเมนิจากการตอบ
ค าถาม 
๓.จดัใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง
และประเมนิการท างานของ
สมาชกิในกลุ่ม 

 
๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

● ผลการเรยีนรูห้ลกั  
๕.๑ สามารถใชท้กัษะในการสื่อสาร
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
O ผลการเรยีนรูร้อง  
๕.๒ สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร สบืคน้ เกบ็
รวบรวม วเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

๑. บรรยาย 
๒. อภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
๓. การใชส้ื่อการสอนต่างๆ เช่น 

คลปิวดิโีอ และหนงัสอือ่าน
นอกเวล 

๔. สาธติหรอืน าเสนอตวัอยา่ง 
๕. การท าโครงงานกลุ่ม 
๖. การน าเสนอผลงาน 
๗. การใชภ้าระงานมอบหมายใน

ชัน้เรยีน 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๑. ประเมนิจากการอภปิราย
ในชัน้เรยีน 

๒. ประเมนิจากชิน้งาน 
๓. ประเมนิจากโครงงานกลุ่ม 
๔. ประเมนิจากการน าเสนอ

โครงงาน 

 
ข.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดท่ี ๔ ลกัษณะและการด าเนินการ 

ก.  ลกัษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑. ค าอธิบายรายวิชา   

การฝึกฝนทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพื่อการ
สื่อสารในชัน้เรียน ที่ท างาน และเพื่อความบันเทิงตามความสนใจ การบรรยาย การอธิบาย การ
เปรยีบเทยีบ และการพดูแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 
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Practicing English communication skills including listening, speaking, reading, and writing 
for communication in classroom, in workplace, and for personal entertainment; narrating; 
describing; comparing; and expressing reasonable opinions through speaking 
 

     ๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบติัการ/ทดลอง
งานภาคสนาม/การน าเสนอ

ผลงานและกิจกรรม
สงัเคราะหค์วามรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชัว่โมง 
(๒ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

ตามความ
ตอ้งการ 

ของนกัศกึษา 

๓๐ ชัว่โมง 
(๒ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

๗๕ ชัว่โมง 
(๕ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

     ๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

๔ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์นักศกึษาสามารถขอค าแนะน าทางวชิาการ และสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาที่
เกิดขึ้นภายหลงัเวลาการบรรยาย ได้ทางอีเมลและ Google Classroom หรอืนัดหมายเพื่อขอเข้าพบ
ล่วงหน้า 

ข.  ลกัษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๑.  แผนการสอน 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   

๑ 

Course orientation 
Unit 1 (Lesson A) 
Vocabulary (P.4) 

- People in life 
Listening & Speaking (P.5-6) 

- Differentiate formal 
and informal 
greeting 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ

เขยีน 

กลุ่ม ๑    อ.ดวศนีิทพิย ์
เรนวาล ี
กลุ่ม ๒    อ.รุง่นภา ธาตุ
ไพบูลย ์
กลุ่ม ๓    อ.มนิตรา 
พทิกัษเ์มธากุล 
กลุ่ม ๔    อ.กนกพจน์ 
คา้ขาย 
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สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   
Writing & Grammar (P.7) 
The Simple Present and the 
Present Continuous 

กลุ่ม ๕    อ.อรวภิา ดรุงค์
ธรรม 
กลุ่ม ๖    อ.ธนาพนัธ ์
ทบัทมิหนิ 
กลุ่ม ๗    อ.วศนีิทพิย ์
เรนวาล ี
กลุ่ม ๘    อ.สนุาทะ พง
ศเกยีรต ิ
กลุ่ม ๙    อ.กนกพจน์ 
คา้ขาย 
กลุ่ม ๑๐  อ.มนิตรา 
พทิกัษเ์มธากุล 
กลุ่ม ๑๑  อ.อรวภิา ดรุงค์
ธรรม 
กลุ่ม ๑๒  อ.มนิตรา พทิกัษ์
เมธากุล 

 

๒ 

Unit 1 (Lesson B) 
Vocabulary (P.9) 

- Daily life vocabulary 
Reading (P.10-11) 

- Try Try Again! 
Listening & Speaking (P.12) 

- People activities 
Writing & Grammar (P.13-
14) 

The Simple Past 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ

เขยีน 

๓ 

Unit 6 (Lesson A) 
Vocabulary (P.76) 

- Applying to a 
college 

Listening & Speaking (P.77-
78) 

- A podcast about an 
unusual school 

- Responding to a 
bad news 

Writing & Grammar (P.79-
80) 
Making plans and decisions 
with Future ‘will’ and ‘to be 
going to’ 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ

เขยีน 

๔ 

Unit 6 (Lesson B) 
Vocabulary (P.81) 

- After graduation 
Reading (P.82-83) 

- Life’s essential 
questions 

Listening & Speaking (P.84) 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 
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สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   
- Listening for the 

gist and details 
Writing & Grammar (P.85) 

- Prediction with ‘be 
going to’ and ‘will’ 

Video (P.87) 
Watch a VDO ‘Achieving 
your goal’ and answer the 
questions. 

 

๕ 

Unit 6 (Cont.) 
- Brainstorming on 

how to conduct a 
survey for 
Presentation 1 

Writing Session 1 
Paragraph organization 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 

๖ 
Writing Session 1 (Cont.) 
Paragraph organization 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ

เขยีน 

๗ 

Writing Session 2 
- Problem-Solution 

paragraph writing 
Write an outline of a 
paragraph 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 

๘ 
 
Presentation 1 
A Survey report 

๒ 
 

๒ 
 

๑. น าเสนอผลงาน 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
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              หน้า ๙ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   
 
 
 

๔. ฝึกทกัษะการพดู 

๙ ไม่มีสอบกลางภาค 

๑๐ 
Writing Session 2 (Cont.) 
Peer Review 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะกา
เขยีน 

กลุ่ม ๑    อ.วศนีิทพิย ์
เรนวาล ี
กลุ่ม ๒    อ.รุง่นภา ธาตุ
ไพบูลย ์
กลุ่ม ๓    อ.มนิตรา 
พทิกัษเ์มธากุล 
กลุ่ม ๔    อ.กนกพจน์ 
คา้ขาย 
กลุ่ม ๕    อ.อรวภิา ดรุงค์
ธรรม 
กลุ่ม ๖    อ.ธนาพนัธ ์
ทบัทมิหนิ 
กลุ่ม ๗    อ.วศนีิทพิย ์
เรนวาล ี
กลุ่ม ๘    อ.สนุาทะ พง
ศเกยีรต ิ
กลุ่ม ๙    อ.กนกพจน์ 
คา้ขาย 
กลุ่ม ๑๐  อ.มนิตรา 
พทิกัษเ์มธากุล 
กลุ่ม ๑๑  อ.อรวภิา ดรุงค์
ธรรม 
กลุ่ม ๑๒  อ.มนิตรา พทิกัษ์
เมธากุล 

 
 
 

๑๑ 

Unit 8 (Lesson A) 
Vocabulary (P.106) 

- What is the story 
about? 

Listening & Speaking 
(P.107-108) 

- Listen for details 
and summarizing  

- Practice speaking 
on telling a story  

Writing & Grammar (P.109-
110) 
- The Past Continuous 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 

๑๒ 

Unit 8 (Lesson B) 
Vocabulary (P.111) 

- Modern Fairy Tale 
Reading (P.112-113) 

- The Cinderella story 
Listening & Speaking 
(P.107-108/114) 

- Listen for details 
and summarizing  

- Practice speaking 
on telling a story  

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 
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              หน้า ๑๐ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   
- Listen for specific 

information 
Writing & Grammar (P.115) 

- Adverbs of manner 
Video (P.117) 
 

๑๓ 

Unit 12 (Lesson A) 
Vocabulary (P.164) 

- Before you go 
Listening & Speaking 
(P.165-166) 

- Listen ‘prepare to 
leave on a trip’ for a 
gist and details  

- Talk about time you 
lost something 

Writing & Grammar (P.167-
168) 
Modal verbs of necessities 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 

๑๔ 

Unit 12 (Lesson B) 
Vocabulary (P.169) 

- Adventure in 
travelling  

Reading (P.170-171) 
- Going Solo in the 

way to go 
Listening & Speaking 
(P.172-173) 

- Listen for details  
Writing & Grammar (P.173-
174) 

- Question form 
review 

Video (P.175) 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 
๕. ฝึกทกัษะการ
อ่าน 
๖. ฝึกทกัษะการ
เขยีน 
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              หน้า ๑๑ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผูส้อน 

บรรยาย ทดลอง   

๑๕ 
Wrap up + Unit test  
(10 points) 

๒ 
 

๒ 
 

๑. บรรยาย 
๒. อภปิราย 
๓. การทดสอบย่อย 

๑๖. 
Presentation 2 
Book Review 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑. น าเสนอผลงาน 
๒. อภปิราย 
๓. ฝึกทกัษะการฟัง 
๔. ฝึกทกัษะการพดู 

๑๗ ไม่มีสอบปลายภาค 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ งานท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาหท่ี์ก าหนด 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑.๔ 
การเขา้เรยีน (Attendance) 

- การมสีว่นร่วมในชัน้เรยีน (Participation) 
ตลอดภาคการศกึษา ๕% 

๑.๔,๒.๒,๒.๓,๓.๒,๓.
๔,๔.๑,๔.๒,๕.๑,๕.๒ 

- งานเขยีนในชัน้เรยีน (๒ ครัง้) 
(GenEd integration Project) 
(In-class writing assignment) 

สปัดาหท์ี ่๖ 
สปัดาหท์ี ่๑๕ 

๒๐% 

๓.๒,๓.๔,๔.๑,๔.๒,๕.
๑,๕.๒ 

การประเมนิตนเอง 
(Self-Reflection) 

สปัดาหท์ี ่๑๖ ๕% 

๓.๒,๓.๔,๔.๑,๔.๒,๕.
๑,๕.๒ 

การประเมนิผูเ้รยีนดว้ยกนั 
(Peer review) 

สปัดาหท์ี ่๑๐ ๕% 

๑.๔,๒.๒,๒.๓,๓.๒,๓.
๔,๔.๑,๔.๒,๕.๑,๕.๒ 

- การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ (๒ 
ครัง้) 
(Presentations) 

สปัดาหท์ี ่๗ 
สปัดาหท์ี ่๑๖ 

๔๐% 

๒.๒ ทดสอบย่อย (Unit Test) สปัดาหท์ี ่๑๕ ๑๕% 

๑.๔,๒.๒,๒.๓,๓.๒ แบบฝึกหดัออนไลน์ (Online Practice) ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

๓. การวดัผลการศึกษา  องิเกณฑ ์

สญัลกัษณ์ ช่วงคะแนน 
A ๘๕-๑๐๐ 
B+ ๘๐-๘๔ 
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              หน้า ๑๒ 

B ๗๕-๗๙ 
C+ ๗๐-๗๔ 
C ๖๕-๖๙ 
D+ ๖๐-๖๔ 
D ๕๐-๕๙ 
F ๐-๔๙ 

 
หมวดท่ี ๖ การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 

ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 
     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
ข.  การประเมินนักศึกษา 
     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

หมวดท่ี ๗ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. ต าราและเอกสารหลกั   

Hughes, J., Douglas, N., & Morgan, J. R. (2021). World Link Developing English Fluency 
(4th ed.). National Geo Graphic Learning.  

๒. เอกสารและข้อมลูส าคญั   
Hughes, J., Douglas, N., & Morgan, J. R. (2021). World Link Developing English Fluency 
(4th ed.). National Geo Graphic Learning.  

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า   
https://dictionary.cambridge.org 

๔.  ส่ือการสอน วสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 Google classroom, Zoom, YouTube 
 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการ 
ก.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิอาจารยโ์ดยนกัศกึษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิผลการเรยีนของนกัศกึษาในรายวชิา 
     ๓.  การปรบัปรงุการสอน 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีขุภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๓ 

๓.๑  การปรบัปรงุรายละเอยีดรายวชิาตามเนื้อหาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
๓.๒  การคน้ควา้ขอ้มลูความรูใ้หม ่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการสอน 
๓.๓  น าผลการประเมนิอาจารยโ์ดยนักศกึษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมนิจากผลการ

เรยีนของนกัศกึษาในรายวชิา มาสรปุ และหาแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอน 
     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาต้องผ่านที่ประชุมของภาควชิาและคณะกรรมการที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ในระดบัคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิม์าสรปุเพื่อปรบัปรงุรายวชิาและการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหม้คีุณภาพมากขึน้ 

 
ข.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

                                                   
ลงชื่อ............................................... วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

            (อาจารยว์ศนิีทพิย ์เรนวาล)ี 
     (ผูร้บัผดิชอบรายวชิา) 
 

ลงชื่อ............................................... วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔
         (อาจารยส์ุนาทะ พงศเกยีรต)ิ 

            (ผูร้บัผดิชอบรายวชิา) 
 

ลงชื่อ............................................... วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

             (อาจารย ์ดร.ก าไร วรนุช) 
        (หวัหน้าภาควชิาการศกึษาทัว่ไป) 
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              หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

ก.  ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 

     ๑. รหัสและชื่อรายวิชา   ๕๐๑๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ 

      (English ๓) 

     ๒. จำนวนหน่วยกิต   ๓ (๒-๒-๕) 

     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

  หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 

    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

    วิทยาศาสตรบัณฑิต   

    เทคโนโลยีบัณฑิต   

    การจัดการบัณฑิต   

    ศิลปศาสตรบัณฑิต   

  รายวิชาเลือก กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 

     ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ๑. อ.ธนาพันธ์ ทับทิมหิน (thanaphan@nmu.ac.th) 

  ๒. อ.กนกพจน์ ค้าขาย (kanokpoj.k@nmu.ac.th) 

     ๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

  ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ชัน้ปีที ่๑ - ๔ 

     ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
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              หน้า ๒ 

  ภาษาอังกฤษรายวิชาที่ ๑ และ ๒ 

     ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

  ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

     ๘. สถานที่เรียน   

  ห้อง GE1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

     ๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

ข.  ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

       ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     ๑.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  มุ่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน

บริบททางสังคมในปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลจากการอ่านหรือการฟังบทความ ข้อมูล และข่าวสารจากสื่อ

ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินผล โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     ๑.๒  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

 ๒.๑  ผู้เรียนสามารถอ่านและฟัง บทความ ข้อมูล ข่าวสาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนด้วย

ความเข้าใจ และสามารถตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๒  ผู ้เรียนสามารถสนทนา แสดงความคิดเห็น รายงานสรุปจากสิ่งที ่อ่านและฟังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ๒.๓  ผู ้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและประเมินผลจาก 

บทความ ข่าวสาร หรือข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ด้วยปาก

เปล่าได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๓.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม   
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หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูล

ต่อไปนี้ 

๑   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป 

ประเมินผล และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการเขียนและปากเปล่าได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

๒   จัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยาย การอภิปราย การทำกิจกรรม และการทำโครงงาน โดยให้ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (Project-based learning and learner-centeredness) 

๓   วัดผลโดยการประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติที่ใช้เกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้นตาม

มาตรฐานการเร ียนร ูตามที ่กำหนด (Summative, formative, and performance-based 

assessments) 

       

ก.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(•) ผลการเรียนรู้หลัก 

๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของ

องค์กรและสังคม 

(o) ผลการเรียนรู้รอง 

- 

๑. การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

ผู้เรียน 

๒. การยกตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน 

๓. การอภิปรายที่ผู้เรียนสามารถ

ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และแสดง

ความคิดเห็นได้ 

๑. ประเมินจากพฤติกรรมการ

ส่งงานของผู้เรียน 

๒. ประเมินจากการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

 

๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(•) ผลการเรียนรู้หลัก 

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ 

ต่าง ๆ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการ 

ดำเนินชีวิต 

(o) ผลการเรียนรู้รอง 

๑. การบรรยาย 

๒. การยกตัวอย่าง 

๓. การแสดงความคิดเห็น 

๔. การเล่นเกมประกอบการเรียนรู้ 

๕. การปฏิบัติและฝึกฝน 

๑. การประเมินจากการอภิปราย

ในชั้นเรียน 

๒. การประเมินจากชิ้นงาน 

๓. การประเมินจากโครงงาน 
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ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจใน 

วัฒนธรรมและสถานการณ์ที่ 

เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง สังคม 

ประเทศ ภูมิภาค และโลก 

๖. การทำโครงงานกลุ่ม 

๗. การนำเสนอผลงาน 

๘. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

๔. การประเมินจากการนำเสนอ

โครงงาน 

๕. การทดสอบย่อย 
 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(•) ผลการเรียนรู้หลัก 

๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก 

ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตและ 

การทำงานในสถานการณ์จริงด์ 

(o) ผลการเรียนรู้รอง 

๓.๒ สามารถแสวงหาความรู้ สืบค้น 

ข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจ 

ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด 

และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

๑. การบรรยาย 

๒. การยกตัวอย่าง 

๓. การแสดงความคิดเห็น 

๔. การเล่นเกมประกอบการเรียนรู้ 

๕. การปฏิบัติและฝึกฝน 

๖. การทำโครงงานกลุ่ม 

๗. การนำเสนอผลงาน 

๘. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

๑. การประเมินจากการอภิปราย

ในชั้นเรียน 

๒. การประเมินจากชิ้นงาน 

๓. การประเมินจากโครงงาน 

๔. การประเมินจากการนำเสนอ

โครงงาน  

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(•) ผลการเรียนรู้หลัก 

- 

(o) ผลการเรียนรู้รอง 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ 

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 

วัฒนธรรมองค์กร 

๔.๒ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็น

ทีมได้ 

๑. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

๒. การอภิปรายกลุ่ม 

๓. การทำโครงงานกลุ่ม 

๔. การนำเสนอผลงาน 
 

๑. การประเมินจากการนำเสนอ

โครงงาน  
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(•) ผลการเรียนรู้หลัก 

๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(o) ผลการเรียนรู้รอง 

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสื่อสาร สืบค้น เก็บรวบรวม 

วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม 

๑. การบรรยาย 

๒. การยกตัวอย่าง 

๓. การแสดงความคิดเห็น 

๔. การเล่นเกมประกอบการเรียนรู้ 

๕. การปฏิบัติและฝึกฝน 

๖. การทำโครงงานกลุ่ม 

๗. การนำเสนอผลงาน 

๘. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑. การประเมินจากการอภิปราย

ในชั้นเรียน 

๒. การประเมินจากชิ้นงาน 

๓. การประเมินจากโครงงาน 

๔. การประเมินจากการนำเสนอ

โครงงาน  

 

ข.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดที ่๔ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

ก.  ลักษณะและการดำเนินการของรายวิชา 

     ๑. คำอธิบายรายวิชา  (ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.๒) 

 การฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือ

การสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูลที่มีความซับซ้อนจากสื่อต่าง ๆ ที่

หลากหลาย การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

Use of English for communication in the health profession; writing cover letter, 

application, and resume; describing symptoms, discussing health problems, giving and 

receiving advices from health consultant, coordinating with related organizations; reading 

various topics related to hospital-based and community-based practice; reading and writing 

health articles for general public; writing records, reports, and referrals.     
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     ๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง

งานภาคสนาม/การนำเสนอ

ผลงานและกิจกรรม

สังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ ชั่วโมง 

(๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 

     ๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 นักศึกษาสามารถเข้าพบประธานรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน (อ.ธนาพันธ์ ทับทิมหิน) ได้ในวัน

พฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือตามนัดหมายได้ท่ี thanaphan@nmu.ac.th 

 นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอน (อ.กนกพจน์ ค้าขาย) ได้ในวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

น. หรือตามนัดหมายได้ท่ี kanokpoj.k@nmu.ac.th 

  

ข.  ลกัษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

 

๑.  แผนการสอน 

สปัดาห ์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ 

A) Course orientation 

   - Course objectives 

   - Rules and regulations 

   - Assessments 

B) Content 

   - Unit 1: Public and Private (1A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย  
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สปัดาห ์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out!  

๒ 

   - Unit 1: Public and Private (1B) 

   - Vocabulary 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๓ 

   - Unit 2: Getting Information 

(2A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๔ 

   - Unit 2: Getting Information 

(2B) 

   - Vocabulary 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๕ Progress Test 1  ๒ ๒ การทดสอบยอ่ย (๒๕ คะแนน) 
อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๖ 

   - Unit 3: Milestones (3A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๘ 

สปัดาห ์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๗ 

   - Unit 3: Milestones (3B) 

   - Vocabulary 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

   - Real World Link: Set Up a 

Community Center 

- ๔ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๘ ไม่มีการสอบกลางภาคเรียน 

๙ 

   - Unit 4: Men and Women (4A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๐ 

   - Unit 4: Men and Women (4B) 

   - Vocabulary 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๑ Progress Test 2 ๒ ๒ การทดสอบยอ่ย (๒๕ คะแนน) 
อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๒ 

   - Unit 5: Across Cultures (5A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๓ 
   - Unit 5: Across Cultures (5B) 

   - Vocabulary 
๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๙ 

สปัดาห ์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

   - Draft for Presentation 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๑๔ 

   - Unit 6: Business & Marketing 

(6A) 

   - Warm-up video 

   - Vocabulary 

   - Listening 

   - Speaking 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๕ 

   - Unit 6: Business & Marketing 

(6B) 

   - Vocabulary 

   - Reading 

   - Listening 

   - Grammar  

   - Active English: Try it out! 

   - Global voices 

๒ ๒ 

การบรรยาย 

การยกตวัอย่าง 

การแสดงความคดิเหน็ 

การเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้

การปฏบิตัแิละฝึกฝน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๖ 
A) Progress Test 3 

B) Group Presentation 
๒ ๒ 

การทดสอบยอ่ย (๒๕ คะแนน) 

การน าเสนอผลงาน (๑๕ คะแนน) 

อ.ธนาพนัธ ์ทบัทมิหนิ 

อ.กนกพจน์ คา้ขาย 

๑๗ ไม่มีการสอบปลายภาคเรียน 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่ประเมิน 

และสัดส่วนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ งานท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาห์ท่ีก าหนด 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

๑.๔, ๒.๒,    

๓.๔, ๕.๑ 
- การเขา้เรยีน (Class attendance) ตลอดภาคการศกึษา ๕% 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๐ 

ผลการเรียนรู้ งานท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาห์ท่ีก าหนด 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

๒.๒ - Progress Test I ๕ ๒๐% 

๒.๒ - Progress Test II ๑๑ ๒๐% 

๒.๒ - Progress Test III ๑๖ ๒๐% 

๑.๔, ๒.๒,    

๓.๔, ๕.๑ 
- Draft for Presentation ๑๓ ๕% 

๑.๔, ๒.๒,    

๓.๔, ๕.๑ 
- การน าเสนอโครงงาน (Project presentation) ๑๖ ๑๐% 

๑.๔, ๒.๒,    

๓.๔, ๕.๑ 

- โครงงานบูรณาการภาควชิาการศกึษาทัว่ไป 

(GenEd Integration Project) 
๑๖ ๑๐% 

๒.๒, ๓.๒, 

๓.๔, ๕.๑, 

๕.๒ 

- Online practice ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 

๓. การวัดผลการศึกษา � อิงกลุ่ม 5 อิงเกณฑ์โดยใช้ช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

 

สัญลักษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๕ - ๑๐๐  

B+ ๘๐ - ๘๔  

B ๗๕ - ๗๙  

C+ ๗๐ - ๗๔ 

C ๖๕ - ๖๙ 

D+ ๖๐ - ๖๔ 

D ๕๐ – ๕๙ 

F ๐ - ๔๙ 

 

หมวดที ่๖ การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

KFN-PC
Typewriter
3-10



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๑ 

ข.  การประเมินนักศึกษา 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

หมวดที ่๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

Douglas, N., Morgan, J. R., & Stempleski, S. (2016). World Link 3 with My World Link Online: 

National GEOGRAPHIC SOC. 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 

https://dictionary.cambridge.org/    (Online dictionary) 

https://eltngl.com/      (Publisher’s website) 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Stempleski, S. (2006). World Link: Developing English Fluency : Video Curse Workbook Book 3: 

Thomson. 

๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 

- จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ผา่นโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Google Classroom Zoom 

Meeting, Google Meet และ Zoom 

- ใช้อุปกรณใ์นการสอน ไดแ้ก่ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง และใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ 

 

ก.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 

     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน 

- นำผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินจากผลการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชา มาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๒ 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 

     ๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา

สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

ข.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

              (อ.ธนาพันธ์ ทับทิมหิน) 

               (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

                (อ.กนกพจน์ ค้าขาย) 

                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

             (อาจารย์ ดร.กำไร วรนุช) 

         (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 

 

กนกพ@น์คน

KFN-PC
Typewriter
3-12
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

ก.  ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
     ๑. รหัสและชื่อรายวิชา ๕๐๑๑๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ๔ 

      (English ๔)  

     ๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ (๒-๒-๕) 
     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
          หลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีบัณฑิต  
การจัดการบัณฑิต  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

          รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
     ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

              อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ๑. อาจารย์รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์ 
     ๒. อาจารย์วศินีทิพย์ เรนวารี 
        อาจารย์ผู้สอน   ๑. อาจารย์รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์ 
     ๒. อาจารย์ยศศิริ  ยศธร 
       

     ๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
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       ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       ทุกชั้นปี                
     ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

              ไม่มี 

     ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  

              ไม่มี 

     ๘. สถานที่เรียน   
        มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     ๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
          วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

ข.  ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     ๑.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือมุ่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ส าหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๒  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
              ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

๒.๑ เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนให้ทันต่อเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน 

๒.๒ เพ่ือให้มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตรงตามต าราเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนในภาคการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๒.๓ เพ่ือให้จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนแบบรอบด้าน และครบทุกทักษะ 
๒.๔ เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

๓.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม   
- 
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หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ก.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ๑.๔ มีวินัย เคารพในกฏระเบียบองค์กร และสังคม ๑. แจ้งกฏระเบียบใน
การเข้าเรียน เพ่ือให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติตาม 

๒.การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้อื่นด้วยความเคารพ 
 

๑. การเช็คชื่อเข้าชั้น
เรียน  
๒. การสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน 
๓. ประเมินจาก
พฤติกรรมการ ส่งงาน
ของผู้เรียน 

 
๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ และน าไปใช้
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
o ๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของชุมเมือง สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก 

๑. บรรยายพร้อมทัง้
แสดงตัวอย่างประกอบ
จากสื่อต่างที่
หลากหลาย
นอกเหนือจากต ารา
เรียน 
๒. สาธิต อภิปราย และ
ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
๓. การใช้ทักษะในการ
แสดงความคิดเห็นต่อ
เหตุการณท์ี่ก าหนดให้
ได้  

๑. การสอบรวบยอด
หลังเรียนแบบปรนัย 
๒. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย และถาม-
ตอบในชั้นเรียน 
๓. การประเมินจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย
ท้ายบทเรียน  

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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• ๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางศาสตร์ต่างๆเพ่ือเพ่ิม
ทักษะชีวิตและการท างานในสถานการณ์จริงได้ 
o ๓.๒ สามารถแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อเท็จจริง และท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด และ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ และน า
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

๑. บรรยายพร้อมทั้ง
แสดงตัวอย่างประกอบ
จากสื่อต่างที่
หลากหลาย
นอกเหนือจากต ารา
เรียน 
๒. สาธิต อภิปราย และ
ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
๓. ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอผลงาน 

๑.ประเมินจาก
โครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒. ประเมินจากการ
สนทนากลุ่ม 
๓.ประเมินจากชิ้นงาน 
 
  

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ี
ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

o ๔.๒ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑. การฝึกท าโครงงาน 
๒. การอิปรายและถาม
ตอบ พร้อมทั้งส่งเสริม
การให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน 
๓. จัดกิจกรรมเกม
ภาษาอังกฤษ  

๑.ประเมินจากชิ้นงาน  
๒.ประเมินจากผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
๓.ประเมินจากการ
น าเสนอผลงาน 
๓. จากการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมใน
ห้องเรียน  

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
สืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. มอบหมาย และ
สนับสนุนการท าภาระ
งาน 

๑. ประเมินจากการ
น าเสนอผลงาน 
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o ๕.๒ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

๒. สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม  

 

ข.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

 

ก.  ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑. ค าอธิบายรายวิชา   
              การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบรรยาย การอธิปรายเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการน าเสนอข้อมูล 

 Using academic English communication skills including listening, speaking, reading, 
and writing for effective communication; narrating; describing; comparing; analysing; and 
presenting information 

     ๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   
 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลองงาน
ภาคสนาม/การน าเสนอผลงาน
และกิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 ๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๓๕ ชั่วโมง 
(๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 
     ๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  
๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าทางวิชาการ และสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

ทางการเรียนได้ทางอีเมลหรือนัดหมายเพื่อขอเข้าพบตามเวลาที่นัดหมาย 
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๑. อาจารย์รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์ ตามการนัดหมายที่มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์ผ่าน application 
Zoom หรือ ทางอีเมล (rungnapa.t@nmu.ac.th) 

 ๒. อาจารย์ยศศิริ ยศธร ตามการนัดหมายที่มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์ หรือทางอีเมล 
yossiri@nmu.ac.th 

 

ข.  ลักษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

 
๑.  แผนการสอน 
  

สัปดาห์ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ 
๕ ม.ค. ๖๕ 

๑) แนะน ารายวิชา 
- Course objectives 
- Rules and regulations  
- Assessments 
๒) หน่วยที่ ๑:   
Unit 1 (Community) 
Lesson A:   
- Warm-up video  
- Vocabulary 
- Listening  
- Speaking  
- Grammar  
- Active English: Try it out! 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๒ 
๑๒ ม.ค.๖๕ 

หน่วยที่ ๑:  
Unit 1: Community 
Lesson B: 
- Vocabulary  
- Reading 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

mailto:rungnapa.t@nmu.ac.th
mailto:%20yossiri@nmu.ac.th
mailto:%20yossiri@nmu.ac.th
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สัปดาห์ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

 - Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices 

๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

๓ 
๑๙ ม.ค.๖๕ 

หน่วยที่ ๒:  
Unit 2: The working Week  
Lesson A:  
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out! – 
 Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๔ 
๒๖ ม.ค.๖๕ 

หน่วยที่ ๒:  
Unit 2 The working Week   
Lesson : B 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out! – 
 Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๕ 
๒ ก.พ.๖๕ 

 Summartive Test 1 
๒ ๒ 

การทดสอบย่อย ๓๐ คะแนน 
(๒๐%)  

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๖ 
๙ ก.พ.๖๕ 

หน่วยที่ ๓:  
Unit 5 Brainpower 
Lesson A: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices  

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 
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สัปดาห์ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๗ 
๑๖ ก.พ.๖๕ 

หน่วยที่ ๓:  
Unit 5 Brainpower 
Lesson B: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๘ 
๒๓ ก.พ.๖๕ 

หน่วยที่ ๔: Design Thinking 
Lesson A: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธิต 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๒๘ ก.พ.-
๑๑ มี.ค. 

๖๕ 
ไม่มีสอบกลางภาค 

๑๑ 
๑๖ มี.ค. 

๖๕ 

หน่วยที่ ๔: Design Thinking 
Lesson B: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar 
- Active English: Try it out! – 
 Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธิต 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

๖. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๑๒ 
๒๓ มี.ค. 

๖๕ 

Summative Test 2  
   

๒ ๒ 
การทดสอบย่อย ๓๐ คะแนน 
(๒๐%) 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๑๓ 
หน่วยที่ ๕: Design Thinking 
Lesson A: 

๒ ๒ 
๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธิต 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๙ 

สัปดาห์ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๓๐ มี.ค. 
๖๕ 

- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices 

๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรูด้้วยตนเอง 

๑๔ 
๖ เม.ย. ๖๕ 

หน่วยที่ ๕: Design Thinking 
Lesson B: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out!  
- Global voices  

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรูด้้วยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๑๕ 
๒๐ เม.ย. 

๖๕ 

หน่วยที่ ๖: Point of View 
Lesson A: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar  
- Active English: Try it out! 
- Global voices  
หน่วยที่ ๖: Point of View 
Lesson B: 
- Vocabulary  
- Reading  
- Listening  
- Grammar 
- Active English: Try it out! 
- Global voices 

๒ ๒ 

๑. บรรยายประกอบ PowerPiont 
๒. อธิบาย สาธติ 
๓. การสนทนา อภิปราย โต้ตอบ 
ซักถาม 
๔. กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ 
๕. การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๖. การเรียนรูด้้วยตนเอง 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 

๑๖ 
๒๗ เม.ย. 

๖๕ 

Summative Test 3 
Group Discussion 
  
 

๒ ๒ 
การทดสอบย่อย ๓๐ คะแนน 
(๒๐%) 
สนทนากลุ่ม ๑๐% 

อ.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย ์
อ.ยศศิริ ยศธร 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๐ 

สัปดาห์ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑๗ 
๔ พ.ค. ๖๕ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ (สอนชดเชย) 

๙-๒๓ 
พ.ค./๖๕ 

ไม่มีสอบปลายภาค 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
  

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๔, ๕.๑ 
 

๑. การเข้าชั้นเรียน 
๒. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๒.๒ การสอบวัดความรู้รวบยอด ครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๕ ๒๐% 

๒.๒ การสอบวัดความรู้รวบยอด ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๒ ๒๐% 

๒.๒ การสอบวัดความรู้รวบยอด ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๑๗ ๒๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๔, ๕.๑ โครงงานบูรณาการภาควิชาการศึกษา
ทั่วไป (GenEd Integration Project) 

สัปดาห์ที่ ๑๒ ๑๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๒ ๓.๔, 
๔.๑ 

สนทนากลุ่ม Group Discussion สัปดาห์ที่ ๑๖ ๑๐% 

๒.๒, ๓.๒, ๓.๔, ๕.๑, 
๕.๒ 

Online Practice ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๓. การวัดผลการศึกษา   อิงเกณฑ์  

สัญลักษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๕-๑๐๐ 

B+ ๘๐-๘๔ 

B ๗๕-๗๙ 

C+ ๗๐-๗๔ 

C ๖๕-๖๙ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๑ 

D+ ๖๐-๖๔ 

D ๕๐-๕๙ 

F คะแนนต ่ากว่า ๕๐ 

 

หมวดที ่6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 
ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

ข.  การประเมินนักศึกษา 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก   
Douglas, N., Morgan, J. R., & Stempleski, S. (2016). World Link 4 with My World Link Online: National 

GEOGRAPHIC SOC. 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ   
https://dictionary.cambridge.org/ (Online dictionary)  
https://eltngl.com/ (Publisher’s website) 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า   
     Mann, M., & Taylore-Knowles, S. (2011). Destination B2 : grammar and vocabulary; 

[suitable for the updated FCE exam]. B2, [Student’s book with answer key] ... 
Ismaning Hueber Oxford Macmillan [Ismaning] Hueber. 

๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 https://www.kahoot.com 
      https://www.menti.com 
 
 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 

ก.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

https://www.kahoot.com/
https://www.menti.com/
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๒ 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๓.๒ การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการสอน 
๓.๓ น าผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินจากผลการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชา มาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา
สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

ข.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
          (อาจารย์รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์) 
               (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
          (อาจารย์วศินีทิพย์ เรนวารี) 
                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
             (อาจารย์ ดร.ก าไร วรนุช) 
        (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
ก.  ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
     ๑. รหัสและชื่อรายวิชา  ๕๐๑๒๑๐๑ การสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
     ๒. จำนวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลายหลักสูตร เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาบังคับ  
 กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารย์ สุธีรา แสนมนตรีกุล 
 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 อาจารย์ กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์ 
 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 อาจารย์ พงศธร ชมดี 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     ๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๑ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ชั้นปีที่ ๑
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ชั้นปีที่ ๑ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ ๑ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒ 
 การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ชั้นปีที่ ๒ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ชั้นปีที่ ๑ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ ๒ 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ 
 แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ 

KFN-PC
Typewriter
6-1



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๒ 

     ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  ไม่ม ี
     ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) ไม่มี 
     ๘. สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     ๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
 
ข.  ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
     ๑.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     ๑.๒  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม - 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 
ก.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
     ๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบขององค์กร และสังคม 
ผลการเรียนรู้รอง (o) 
     ๑.๑ มีจ ิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ และมีน้ำใจ  
     ๑.๒ ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
 

๑. ชี ้แจงกฎ ระเบียบ 

ข้อตกลง ข้อปฏิบัติใน

การเรียนการสอนของ

รายว ิชาให ้น ักศ ึกษา

รับทราบ  

๒. สอนให้นักศึกษาได้

ร ับผ ิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมาย รวมถึง

๑. ประเมินพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา เช ่น ความ

ตรงต่อเวลาในการเข้า

เรียน และการส่งงาน

ของนักศึกษา 

๒. ประเมินจากผลการ
ทำงานเป็นกลุ่ม เช่น 
การแบ่งหน้าที่ความ
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  หน้า ๓ 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
การตรงต่อเวลาทั้งการ

เรียน การดำเนินชีวิต 

และการประกอบอาชีพ

ภายในองค์กรต่าง ๆ ใน

อนาคต 

๓. บรรยายโดยบูรณา

การคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพกับ

การดำรงชีวิตในสังคม 

รับผิดชอบของแต่ละ
คนในกลุ่ม การ
ปฏิบัติงานในส่วนของ
ตนเองด้วยความ
รับผิดชอบ ฯลฯ 

 
๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ และนำไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 

๑. บรรยาย ร่วมกับให้

นักศึกษาอภิปราย 

เสนอความคิดเห็น 

มุมมอง ต่อประเด็น

หัวข้อต่าง ๆ ใน

บทเรียน 

๒. มอบหมายงานกลุ่ม 
ให้นักศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ประเด็นและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

๑. ประเมินจากผลงาน

รายงานงานกลุ่ม 

๒ . ประเม ินจากการ

นำเสนองานกลุ่ม 

๓. ประเม ินจากการ

สอบ 
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            มคอ.๓ 

  หน้า ๔ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๓.๑ สามารถนำความรู้ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินสถานการณ ์  
ผลการเรียนรู้รอง (o) 
๓.๒ สามารถแสวงหาความรู้  ส ืบค้นข้อเท็จจริง และ 
ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด และ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง 
ข้อมูลที่หลากหลายได้ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางาน
ได ้
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางศาสตร์ต่างๆ เพื่อเพ่ิม
ทักษะชีวิตและการทำงานในสถานการณ์จริงได้ 

๑ . บรรยาย และให้

นักศึกษาค้นคว้าศึกษา

อิสระ เพื ่อนำประเด็น

ต่างๆ มาอภิปราย  

๒. ให้นักศึกษานำเสนอ
ผลการดำเนินงาน ทั้ง
รายงานร ูปเล ่ม และ
การนำเสนอหน ้าชั้น
เ ร ี ย น เ พ ื ่ อ ส ะ ท ้ อ น
ความค ิ ดต ่ อป ัญห า
อุปสรรค และวิธ ีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๑. ประเมินจากรายงาน
ความก ้าวหน ้าท ี ่ ให้
นักศึกษาทำรายงาน 

๒. ประเม ินจากการ
นำเสนอประเด็นปัญหา 
อุปสรรค และวิธ ีการ
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า  ผ ่ า น
รายงาน 

๓. ประเม ินจากการ
สอบ 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ี
ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้รอง (o) 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี  และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
๔.๒ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง อาชีพ องค์กร 
และสังคม 

๑ . นักศึกษา ร ่วมกัน

อ ภ ิ ป ร า ย  ป ร ะ ชุ ม

ปรึกษาในประเด็นต่าง 

ๆ ระหว่างในการทำงาน

ร่วมกัน  

๒. นำเสนอผลงานกลุ่ม 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. ประเมินจากการมี
ส ่วนร ่วม หน ้าที่ ของ
น ั กศ ึ กษา ในการ ทำ
ร า ย ง า น ก ล ุ ่ ม ผ ่ า น
รายงานความก้าวหน้า
และรูปเล่มรายงาน 

๒ . ประเม ินจากการ

นำเสนอผลงานผ่านการ

นำเสนอรายงานกลุ่ม 
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  หน้า ๕ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสื ่อสาร สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

๑. จัดกจิกรรม/

แบบฝึกหัด ให้นักศึกษา

เพ่ือฝึกทักษะในการ

สื่อสาร 

๒. มอบหมายงาน
เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้
สื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายรูปแบบ 
และนำเสนอข้อมูล 
เนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสม   

๑. ประเมินจากการ

สอบ 

๒. ประเมินจากการนำ

สื่อสารสนเทศมาใช้ใน

การเรียน การจัดทำ

รูปเล่มรายงาน และ

นำเสนองานรายงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ประเมินจากการ
ทดสอบหลังเรียน 

 
ข.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๔ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
ก.  ลักษณะและการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑. คำอธิบายรายวิชา   

หลักและรูปแบบของการสื่อสารในมิติต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีศิลปะ รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื ่อให้การสื ่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น แนวทางการเลือกใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการปรับปรุงตนเองให้มีศักยภาพในการสื่อสาร เพื่อตอบสนองการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
 Principles and patterns of communication include listening, speaking, reading, and 
writing. With the emerging of technology, communication is efficiently improved, leading to 
self-improvement and options to communicate appropriately in individual professions 
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  หน้า ๖ 

 ๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลองงาน
ภาคสนาม/การนำเสนอผลงาน
และกิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๐ ชั่วโมง 

(๐ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
๕๐ ชั่วโมง 

(๔ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

     
 ๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำทางวิชาการ และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลังเวลาการบรรยาย ได้ทางอีเมล (suteera@nmu.ac.th) หรือนัดหมายเพื่อขอเข้าพบ 
ข.  ลักษณะและการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๑.  แผนการสอน 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ 

- แนะนำเนื้อหารายวิชา  
ขอบเขตการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล 

๒ ๐ 

๑. แนะนำการเรียน  

การมอบหมายงาน 

การประเมินผล 

๒. บรรยาย 
๓. กิจกรรมหลังเรียน ให้
นักศึกษาแนะนำตนเอง 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  
 

๒ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
สื่อสาร 
- ความหมายของการสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- องค์ประกอบของการสื่อสาร 
- ประเภทของการสื่อสาร 
- อุปสรรคของการสื่อสารและ
วิธีการแก้ไข 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมหลังเรียน ให้
นักศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญ
ของการสื่อสาร 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  
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  หน้า ๗ 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๓ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
- ความหมายของภาษา 
- ความสำคัญของภาษา 
- ประเภทของภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสาร 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย  

๒. แบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษา

ฝึกจำแนกประเภทของอวัจน

ภาษา 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  
 

๔ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับระดับของบุคคล 
- การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ 
- การเลือกใช้ภาษให้เหมาะสม
กับกาลเทศะในการสื่อสาร 
- การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย  

๒. กิจกรรมหลังเรียน ให้
นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการสื่อสารที่
นักศึกษาได้พบในชีวิตประจำวัน 

อ.กฤตนันท์  
เพ็ญศิริสมบูรณ์ 

๕ 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
รู้จักการเขียนเบื้องต้น: 
- ความหมายและความสำคัญ
ของการเขียน 
- คุณสมบัติของนักเขียนที่ดี 
- การเลือกเรื่องที่จะเขียน 
- การเขียนและงานสารบรรณ 

๒ ๐ 
๑. บรรยาย  
 

อ.กฤตนันท์  
เพ็ญศิริสมบูรณ์ 

๖ 

การเขียนย่อหน้า: 
- ความสำคัญและองค์ประกอบ
ของย่อหน้า 
- รูปแบบและการขยายความ
ของย่อหน้า 
- ลักษณะของย่อหน้าที่ดี 
- การสรุปความ 
- การเขียนอีเมล 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย  

๒. กิจกรรมหลังเรียน การเขียน

ย่อหน้า 

อ.กฤตนันท์  
เพ็ญศิริสมบูรณ์ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๘ 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๗ 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
และการอ้างอิง: 
- องค์ประกอบของรายงานเชิง
วิชาการ 
- ความสำคัญของการอ้างอิง 
- วิธีการเขียนอ้างอิง รูปแบบ 
และเทคนิค 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย  

๒. กิจกรรมหลังเรียน การเขียน
อ้างอิง 

 

๘ สอบกลางภาค 

๙ 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
สำหรับการเรียนรู้และการ
ทำงาน 
 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. ทดสอบหลังเรียน นำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น

ข้อมูล บทความวารสาร และ

การสืบค้นบรรณานุกรม  

คุณกนกวรรณ  
แสนสุข  
เจ้าหน้าที่จาก
ห้องสมุด 

๑๐ 

การอ่านเพื่อการสื่อสาร 
- ความหมายของการอ่าน 
- จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
- ความสำคัญของการอ่าน 
- การอ่านในใจ 
- การอ่านจับใจความ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมหลังเรียนฝึกอ่าน

ออกเสียง 
 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๑ 

- การอ่านจับใจความส่วนรวม 
- การอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญ 
- การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
- การอ่านตีความ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมหลังเรียนฝึกอ่านจับ

ใจความสำคัญ 
 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๒ 

การพูดเพื่อการสื่อสาร 
- ความหมายและความสำคัญ
ของการพูด 
- องค์ประกอบของการพูด 
- จุดมุ่งหมายของการพูด 
- ประเภทและชนิดของการพูด 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมจับกลุ่มพูดคุยในการ

ทำรายงาน พร้อมทำแบบ

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

KFN-PC
Typewriter
6-8



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๙ 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑๓ 

- คุณสมบัติของนักพูด 
- ลักษณะการพูดที่ดี 
- สิ่งเร้าในการพูด 
- ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์
ผล 
- การเตรียมตัวในการพูด 
- การประเมินผลการพูด 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมจับกลุ่มพูดคุยในการ

ทำรายงาน  
 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๔ 

การฟังเพื่อการสื่อสาร 
- ความหมายและความสำคัญ
ของการฟัง 
- จุดมุ่งหมายและประเภทการ
ฟัง 
- ลักษณะของการฟังเพ่ือการ
สื่อสาร 
- หลักการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- การฟังอย่างลึกซึ้ง 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมจับกลุ่มพูดคุยในการ
ทำรายงาน พร้อมทำแบบ
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ 

อ. พงศธร ชมดี 

๑๕ 

- การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาประยุกต์ใช้ ๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมจับกลุ่มพูดคุยในการ

ทำรายงาน 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๖ 

การนำเสนอความคิดและ
ผลงาน พร้อมอภิปราย 

๒ ๐ 

๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิด
และผลงาน 

อ.สุธีรา แสน
มนตรีกุล และ 
อ.กฤตนันท์ 
เพ็ญศิริสมบูรณ์ 

๑๗ สอบปลายภาค 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๑๐ 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
  

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่กำหนด 
สัดส่วนของการป

ระเมินผล 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๔ 
- การร่วมทำกิจกรรมหลังเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา  
- การมีส่วนร่วมในการทำรายงานกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๕ % 

๑.๔, ๕.๑, ๕.๒ - ทดสอบหลังเรียน สัปดาห์ที่ ๙ ๕% 

๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๔, 
๕.๑, ๕.๒ 

- ประเมินจากการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๘ ๓๐% 
- ประเมินจากการสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ ๑๗ ๓๐% 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, 
๓.๔, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๕.๑, ๕.๒ 
 

- รายงานความก้าวหน้า สัปดาห์ที่ ๑๓, ๑๕ ๕% 

- รูปเล่มรายงานกลุ่ม 
- การนำเสนอรายงาน 

สัปดาห์ที่ ๑๖ ๒๕% 

 
หมวดที ่6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 

 
ก.  การวางแผนและการเตรียมการ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
ข.  การประเมินนักศึกษา  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก   
- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมโดย อาจารย์สุธีรา แสนมนตรีกุล 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ   
- คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย (๒๕๕๖) การใช้ภาษาไทย ๑  พิมพ์ครั้งที่ ๗  กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย (๒๕๕๖) ภาษากับการสื่อสาร พิมพ์ครั้งที่ ๖  นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผะอบ  โปษยกฤษณะ (๒๕๕๔)  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย  พิมพ์ครั้งที่ ๗ กรุงเทพฯ : รวมสาส์น 
- ปรียา หิรัญประดิษฐ์  (๒๕๕๕)  การใช้ภาษาไทยในวงราชการ  พิมพ์ครั้งที่ ๔   กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง.
เฮ้าส์. 
- อรุณี  วิริยะจิตรา (๒๕๕๖)  การเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  พิมพ์ครั้งที่ ๕  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญ
ทัศน์๓. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ   
- สื่อเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน อาทิเช่น power point  และ คลิปบรรยาย 
- กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านการแสดงความคิดเห็น การทำรายงานและการนำเสนอ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
            มคอ.๓ 

  หน้า ๑๑ 

๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 
- คอมพิวเตอร์ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ 
 
ก.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๓.๒ การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน 
๓.๓ นำผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชามาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใ
นระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา
สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 
ข.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
          (อาจารย์ สุธีรา แสนมนตรีกุล) 
               (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
       (อาจารย์ กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์) 
                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๖๔
             (อาจารย์ ดร.กำไร วรนุช) 
        (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
ก.  ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
     ๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

๕๐๑๒๑๐๒  มหานครศึกษา 
     Metropolitan Studies 

     ๒. จ านวนหน่วยกิต   
 ๓ หน่วยกิต  (๒-๒-๕) 
     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต  
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
           - สาขาวิชารังสีเทคนิค           
           - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
    - สาขาการจัดการสาธารณภัย 
    - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
  หลักสูตร         ศิลปศาสตรบัณฑิต  
           - สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน 
    - สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 
           - สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
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  หลักสูตร          แพทยศาสตรบัณฑิต 
  หลักสูตร          เทคโนโลยีบัณฑิต 
   ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
     ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล 

                                       อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล 

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                      
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
อาจารย์ ดร.แสน กีรตินวนันท์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร 

อาจารย์ ดร.พิจิตต รัตตกุล 
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
อาจารย ์ดร.โกสิน เทศวงษ์ 
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

     ๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ชั้นปีที่ ๑ 

     ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

 ไม่มี 

     ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

     ๘. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

     ๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ข.  ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
      ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร  ความเป็นมา 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ประเพณี ฯลฯ รวมถึงมีสำนึกรักผูกพันต่อ
ท้องถิ่น  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนากรุงเทพมหานครได้ 
 ๑.๒  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตในสังคมเมือง รวมทั้งการปรับตัวของชุมชน
และสมาชิกในชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน์  ความสำคัญ และบทบาทของประชาคมใน
การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๑.๓  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการยอมรับความแตกต่างทางสังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และ
การเมือง รวมทั้งบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้หลักความรู้และจริยธรรมในการ
พัฒนา 

๑.๔ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้และเข้าใจแนวคิดวิถีชีวิตคนเมือง  ความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง
และชนบทที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ และการ
ปรับตัว เพ่ือพัฒนาสังคมเมืองให้พลเมืองเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
      

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

๒.๑ เพื่อให้นักศึกษารู้จักกรุงเทพมหานคร  มีความเข้าใจในความเป็นเมือง ความแตกต่างระหว่าง
สังคมเมืองและชนบทที่มีความหลากหลายทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต บทบาทและหน้าที่ใน
ฐานะพลเมือง ตลอดจนการใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตพอเพียง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงการปรับตัว 
เพ่ือพัฒนาสังคมเมืองให้พลเมืองเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๒.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในฐานะมนุษย์ที่ควรตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม  
และวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๒.๓ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต วางแผน หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองใหท้ัน
กับการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

๒.๔ เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในรายวิชาและการค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยบูรณาการกับแนวคิดที่ได้จากรายวิชาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมในมิติ
ต่างๆ อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนเมืองและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๓.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  - 
 ไม่มี 
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หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ 
 ๑. ความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา       
 รายวิชามหานครศึกษา มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และเมืองต่างๆใน
ประเทศไทยที่สะท้อนถึงพัฒนาการในมิติต่างๆทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้งการ
มุ่งเน้นในการเปิดมุมมอง ท าความเข้าใจความหลากหลายของชีวิตในสังคมเมือง และการปรับตัวของสมาชิกใน
เมือง เพื่อสร้างความตระหนัก และยอมรับในมิติความแตกต่างหลากหลาย ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ต่อ
ยอดองค์ความรู้ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในฐานะพลเมือง 

 ๒. ค าอธิบายเกี ่ยวกับวิธ ีการสอนที ่จะใช้ในรายวิชาเพื ่อพัฒนาความรู ้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 การใช้วิธีการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้จากการบรรยาย การอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบการเรียนรู้ รวมทั้งน าสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย โดยการศึกษาผ่านสารคดี ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อการบรรยาย เพ่ือน าเสนอ
มุมมองภายนอก เพ่ือย้อนกลับเข้าสู่การศึกษาภายในตัวเองของผู้เรียน ทั้งนี้ วิธีการสอนที่ส าคัญคือการกระตุ้น ชวนคิด 
ตั้งค าถาม และคิดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาเมืองและบริบทที่อยู่อาศัยของนักศึกษา 

๓. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน   
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

การนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  
 ๑. YouTube channel ๒. รายงานกิจกรรม “Urban studies Lab”   
เพ่ือประเมินด้านการประยุกต์ใข้ความรู้ และการนำความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ิมทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ รวมทั้งการศึกษาเมือง
ในบริบทที่อยู่อาศัยของนักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับบริบทสังคมระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อ
มองเห็นถึงความแตกต่างหลากหลาย และเกิดความรู้สึก “การเป็นเจ้าของ” เมือง และต่อยอดการพัฒนาได้ 
 สอบปลายภาค  
เพ่ือเป็นการประมวลความรู้ที่เรียนมาท้ังหมดว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  
การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพ่ือประเมินความรับผิดชอบ ความตั้งใจ  
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ก.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก 

• ๑.๑ มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ และ
มีน้ำใจ 
ผลการเรียนรู้รอง 
o ๑.๒ ซื ่อสัตย์ สุจริต ตระหนักใน
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิต 
o ๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบ
ขององค์กร และสังคม  

๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 
๒. บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิตในสังคมผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของนักศึกษา และการนำ
กรณีศึกษาในสังคมที่น่าสนใจมาเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมยกตัว
สถานการณ์จริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง
ให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการเกิดจิต
สาธารณะ และรู้จักเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และสังคม   

๑. ประเมินพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา เช่น ความ

ตรงต่อเวลาในการเข้า

เรียนและการส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย 

๒. ประเมินจาก

พฤติกรรมการทำงาน

กลุ่มร่วมกับเพ่ือนในชั้น

เรียน 
 

๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ผลการเรียนรู้หลัก 

• ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มหานครและเมือง เพ่ือนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ 

• ๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง สังคม 
ประเทศ ภูมิภาค และโลก 
ผลการเรียนรู้รอง 
o ๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ต่างๆ และน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

บรรยายเชิงอภิปราย ฝึกการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในห้องเรียน การจัดทำรายงานและ
นำเสนอผลการศึกษา เพ่ือประเมินถึงความรู้
และความเข้าใจของนักศึกษา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาตลอดการเรียนการสอน
เนื้อหาวิชารวมทั้งการนำเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

๑. ประเมินจากผลงาน

รายบุคคลและรายงาน

กลุ่ม (เอกสาร/

รายงาน/โครงการและ

การนำเสนอปากเปล่า)      
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๓. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ผลการเรียนรู้หลัก 

• ๓.๕ สามารถจัดการความรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหามหานครและ
เมือง 
ผลการเรียนรู้รอง 
o ๓.๓ สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์มา
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
o ๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิต
และการท างานในสถานการณ์จริงได้ 

บรรยายเชิงอภิปราย  ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้  จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการประเมิน
โครงการ และนักศึกษาร่วมอภิปรายเนื้อหาของวชิา 
โดยมุ่งเนน้การแก้ปัญหาทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ต่างๆ  โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ  เชน่ การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การทำ
กรณีศึกษา เป็นต้น 

๑. ประเมินผลจากการ
แสดงความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน   
๒.ประเมินผลจากการ
ทำและส่งรายงานเดี่ยว
และนำเสนอ โดย
ผลงานอันเกิดจากการ
ใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น 

 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้รอง 
o ๔.๑ มีมน ุษยส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ีและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค ์
o ๔.๒ ม ีภาวะผ ู ้นำและสามารถ
ทำงานเป็นทีมได ้
  

๑. บรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ทำงานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นำและผู้ตาม โดยเปิดโอกาสใน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ข้อมูลจากการฝึก
ภาคสนาม และการนำเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในรูปงานกลุ่มและการตั้งคำถามผู้
นำเสนอ 

๑. รายงานผลกิจกรรม
กลุ่มโดยนำมา
เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนด รวมทั้งการ
ประเมินผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการ
เป็นผู้นำและผู้ตามใน
สถานการณ์ที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ใน
รายวิชานี้ 
๒. สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนระหว่าง
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ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพ่ือประเมินทักษะ 
ความสามารถที่
แสดงออกถึงภาวะผู้นำ
ตามบริบทการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้รอง 
o ๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

๑. บรรยายพร้อมการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การตั้งคำถามชวนคิดสั้นๆ เป็น
ต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟังและการ
เขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 
๒. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใช้ในการ
นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถท่ีจะเลือก
สารสนเทศและเกิดการฝึกทักษะการนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้ฟัง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่
นำเสนอ 

๑. การประเมินผลจาก
การนำเสนอข้อมูล
รายบุคคล/รายกลุ่ม 
๓. การประเมินผลจาก
การศึกษาหา ความรู้ 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ทำรายงาน กิจกรรมใน
ชั้นเรียน ตลอดจน
การศึกษาโดยอิสระ
จากแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนๆ  

ข.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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หมวดที ่๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

ก.  ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑. ค าอธิบายรายวิชา   
  บริบทของมหานครที่สำคัญในมิติต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมา พัฒนาการทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ข้อดี ข้อเสีย ฯลฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมหานครในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต อันส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการปรับตัวของชุมชน ความแตกต่างระหว่างสั งคมเมืองและชนบท 
แนวคิดทฤษฎีทุนนิยมและสังคมนิยม ความเป็นเมืองใหญ่ในระดับสากลอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 
ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลต่อพลเมืองและประชาสังคม ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน    

     ๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลองงาน
ภาคสนาม/การน าเสนอผลงาน
และกิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ ชั่วโมง 
(๕ ชั่วโมง x ๑๕สัปดาห์) 

 
  ๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๓.๓.๑ อาจารย์ประจำวิชาประกาศช่วงเวลาในสัปดาห์สำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
๓.๓.๒ อาจารย์ประจำวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการและความเหมาะสมของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทางอีเมล์หรือนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือ
พบได้ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  - อาจารย์เบญจรัตน์ สัจกุล อีเมล์ benjarat@nmu.ac.th 

โทร ๐๘๑-๙๐๔๑๐๐๕ 
  - อาจารย์ ดร.แสน กีรตินวนันท์ อีเมล์ saen@nmu.ac.th 

   โทร ๐๘๑-๘๖๖๕๖๘๘ 

ข.  ลักษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ 

แนะน ารายวิชา 
ความส าคัญของมหานครศึกษา 
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับเมือง 

๒ ๒ 

1. บรรยาย   
2. ตั้งค าถาม อภิปราย/ระดม
ความคิดเห็น 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา 
มอบหมายรายงาน 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

๒ 
วิวัฒนาการบริหาร
กรุงเทพมหานคร 

๒ ๒ 
1. บรรยาย  
2. ตั้งค าถาม อภิปราย 

ดร.โกสิน เทศวงษ ์

๓ 

การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

๒ ๒ 
1. บรรยาย   
2. ตั้งค าถาม อภิปราย 

ดร.โกสิน เทศวงษ ์
 

๔ 

กรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ครั้งที ่1 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นถกเถียง/
ระดมความคิดเห็น 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

๕ 

กรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ครั้งที่ 2 

๒ ๒ 

1.  การบรรยาย 
2.  กรณีศึกษา 
3.  กลุ่มย่อย (อภิปราย) 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 
 

๖ 

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
ประชาธิปไตย สังคมนิยม ทุน
นิยม และ alternative 
paradigm เพ่ือการพัฒนามหา
นคร 

๒ ๒ 

1.  การบรรยาย 
2.  กรณีศึกษา 
3.  กลุ่มย่อย (อภิปราย) 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 
 

๗ 
การบริหารจัดการเมืองกับ
แนวคิดโลกาภิวัตน์ 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นอภิปราย/
ระดมความคิดเห็น 

ดร.พิจิตต รัตตกุล 

๘ สอบกลางภาค 

๙ 
การรับมือและการปรับตัวในการ
อยู่อาศัยในเมืองของคนยุค

๒ ๒ 1.บรรยาย ดร.พิจิตต รัตตกุล 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๐ 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ปัจจุบัน ภายใต้สถานการณโ์รค
อุบัติใหม ่และภัยพิบัติต่างๆ 

2.การตั้งประเด็นอภิปราย/
ระดมความคิดเห็น 

๑๐ 

การมองเมืองจากอดีต ปัจจุบันสู่
อนาคต (มุมมองสมัยใหม่และยุค
หลังสมัยใหม่) 
- ชีวิตความเป็นอยู่ 
- ผู้คน 
- วัฒนธรรม 
- ประเด็นเฉพาะ  
(เพศ,ชนชั้น,ความหลากหลาย
ของเมือง) 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นถกเถียง/
ระดมความคิดเห็น 
3. มอบหมายงาน 
“Urban studies Lab” 
ศึกษา เล่าเรื่องเมืองผ่าน
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผู้คน 
สังคม และออกแบบเมืองที่
ควรจะเป็น 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๑ 

สังคมเมืองและชนบทคือโลก
คู่ขนาน? 
(ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม) 

๒ ๒ 

1. บรรยาย, สนทนา
แลกเปลี่ยน 
2.กิจกรรมชมสารคดี 
"My Echo, My Shadow 
and Me" 
เสวนาแลกเปลี่ยนหลังชมสาร
คดี 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๒ 

มหานครศึกษาเปรียบเทียบ 
(บริบทสังคมไทยและ
ต่างประเทศ) 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นถกเถียง/
ระดมความคิดเห็น 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๓ 

แนวคิดความเป็นเมืองและการ
ปรับตัว 
 The future of Thai urban 
Life and adaptation 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นถกเถียง/
ระดมความคิดเห็น 
3. ชมสารคดี The human 
Scale และเสวนาแลกเปลี่ยน
หลังชมสารคดี 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๔ การออกแบบเมืองในอนาคต ๒ ๒ 
1. บรรยาย 
2. กิจกรรม Work shop 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๑ 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ออกแบบเมืองในอนาคต  
“เมืองที่ฉันฝันอยากจะอยู่” 

๑๕ 
แนวโน้มอนาคตชีวิตคนเมืองใน
ประเทศไทย 

๒ ๒ 

1.บรรยาย 
2.การตั้งประเด็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสนทนาเก่ียวกับ
อนาคตชีวิตคนเมืองในมิติ
ต่างๆ 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
 

๑๖ 

บรรยายสรุป 
น าเสนอรายงาน, ส่งรายงาน
กลุ่ม 

๒ ๒ 

1. นักศึกษาน าเสนอรายงาน  
2. แลกเปลี่ยน แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

๑๗ สอบปลายภาค 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
๑.๑, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๓ 
๓.๑,๓.๓, ๓.๔ 
๕.๑ 

การส่งและการนำเสนอรายงาน  
 - YouTube channel  
๓๐ คะแนน 
- รายงานกิจกรรม “Urban studies Lab” 
๓๐ คะแนน 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๖๐% 

๑.๑, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๓ 
๓.๑,๓.๓, ๓.๔ 
๕.๑ 

 สอบปลายภาค ตามก าหนด ๓๐% 

๑.๑, ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ 
๒.๒ 
๓.๑, ๓.๒, ๓.๓,๓.๔ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๑, ๕.๒ 

การมีส่วนร่วมและงานที่ได้รับมอบหมาย 
- การเข้าเรียน 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
 

๑๐% 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๒ 

หมวดที ่6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 
ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

ข.  การประเมินนักศึกษา 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

หมวดที ่๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก   
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. (2560). เมือง-กิน-คน. นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต. 
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. (2563). อนาคตศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว). 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ   
  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน).2563. เจาะเทรนด์โลก 2021. กรุงเทพฯ : 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สังกัดส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า   
  David Harvey. (2020). READING MARX'S CAPITAL WITH DAVID HARVEY. Retrieved 10 
August2020 from http://davidharvey.org/ 
๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 โปรแกรม Zoom Meeting 
 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
ก.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการสอน 
- น าผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินจากผลการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชา มาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

KFN-PC
Typewriter
7-12



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๓ 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา
สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

ข.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
          (นางสาวเบญจรัตน์ สัจกลุ) 
               (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
          (นางสาวสุธรีา แสนมนตรีกุล) 
                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
             (อาจารย์ ดร.ก าไร วรนุช) 
        (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

  ๕๐๑๒๑๐๓       จิตสาธารณะและภาวะผู้นำ 

           Public mind and Leadership 

๒. จำนวนหน่วยกิต 

   ๒ หน่วยกิต  ๒ (๑-๒-๓) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต  
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
           - สาขาวิชารังสีเทคนิค           
           - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
    - สาขาการจัดการสาธารณภัย 
    - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 หลักสูตร         ศิลปศาสตรบัณฑิต  
           - สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน 
    - สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 
           - สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
 หลักสูตร         แพทยศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตร         เทคโนโลยีบัณฑิต 
  ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๒ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล 

     อาจารย์กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์ 

                                      อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 อาจารย์ผู้สอน                  อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล 

                            อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                      

                             มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

                           อาจารย์ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

                          อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร 

                                   อาจารย ์ดร.โกสิน เทศวงษ์ 
                           ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑,๒ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของจิตสาธารณะ ด้วยการมุ่งทำในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือการคำนึงถึงผู้อ่ืน ด้วยความเสียสละหรือจิตสาธารณะ พร้อมด้วยการบูรณาการ
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรพลังงาน ตลอดจนทุนทางสังคมในมิติต่างๆ กระทั่งเกิดการพัฒนาทางสังคมอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) และภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีด ี
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๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความสำคัญและ
องค์ประกอบของจิตสาธารณะและภาวะผู้นำที่ด ี 

๒.๒ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถประยุกต์จิตสาธารณะและภาวะผู้นำในการประกอบ
วิชาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตภายในสังคม เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตสาธาณะและภาวะผู้นำที่ดีอย่างยั่งยืน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
 ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา จิตสาธารณะ และภาวะผู้น าที่ดีจากการเข้าไปมีส่วนร่วม

ต่อชุมชน สังคม ฯลฯ ด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะจนเกิดความมุ่งม่ันในการท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมหรือการค านึงถึงผู้อ่ืน (สาธารณะ) ทั้งระดับปัจเจกบุคคล หรือระดับกลุ่มภายใต้การสื่อสาร  และการ
ปฏิสัมพันธ์อันดีอันเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 Definition and importance of volunteering, public consciousness, and leadership are 
given and learnt as role-models via in-person participation within local communities. The 
emerging of social compensation and public mind yield surrounded society via 
communication and good interaction in different levels; individual, and community. These 
approaches play significant roles in a sustainably developed society 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง
งานภาคสนาม/การ
น าเสนอผลงานและ

กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๑๕ ชั่วโมง 
( ๑ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 
ของนักศึกษา 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๔๕ ชั่วโมง 
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๓.๓.๑ อาจารย์ประจำวิชาประกาศช่วงเวลาในสัปดาห์สำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
๓.๓.๒ อาจารย์ประจำวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการและความเหมาะสมของนักศึกษา 

สาระและสถานการณ์ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
อ.เบญจรัตน์ สัจกุล (E-mail : benjarat@nmu.ac.th)  
ดร.แสน กีรตินวนันท์ (E-mail : Saen@nmu.ac.th) 
ดร.โกสิน เทศวงษ์ (E-mail : ko.theswong@gmail.com) 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ 

นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ ดังนี้ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก 
๑.๑ มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละและมี
น้ำใจ 
๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
องค์กร และสังคม 
ผลการเรียนรู้รอง 
๑.๒ ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักใน
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 
 

๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กบันักศึกษา 
๒. บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การดำรงชีวิตในสังคมผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของนักศึกษา และ
การนำกรณีศึกษาในสังคมที่น่าสนใจ
มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พร้อมยกตัวสถานการณ์จริง 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก
ในการเกิดจิตสาธารณะ และรู้จักเห็น
อกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม   

๑. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม

จรยิธรรมของนักศึกษา ระหว่างเรียน 

โดยอาจารย์ เพ่ือนนักศึกษา ตนเอง 

จากการสังเกต สัมภาษณ์ บันทึก 

สนทนากลุ่ม เป็นต้น 

 
 

๒. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก 
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหา
นครและเมือง เพ่ือนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง สังคม 
ประเทศ ภูมิภาค และโลก 
 
 

บรรยายเชิงอภิปราย ฝึกการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในห้องเรียน ตลอดจน
การลงพ้ืนที่ชุมชนฝึกปฏิบัติจริงโดย
เน้นการใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน จัดทำ
รายงานและนำเสนอผลการศึกษา 
เพ่ือประเมินถึงความรู้และความเข้าใจ
ของนักศึกษา โดยเน้นการมีส่วนรว่ม
ของนักศึกษาตลอดการเรียนการสอน
เนื้อหาวิชา รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 

๑. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 

(เอกสาร/รายงาน)    

๒. ประเมินผลจากผลงานเดี่ยวและ/

หรือกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/โครงการ

และการนำเสนอปากเปล่า)      

๓. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
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ผลการเรียนรู้รอง 
๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ต่างๆและนำไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก 
๓.๕ สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหามหานครและเมือง 
ผลการเรียนรู้รอง 
๓.๓ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์มาแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตและ
การทำงานในสถานการณ์จริงได้ 

บรรยายเชิงอภิปราย  ฝึกวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้   จัดทำรายงาน และ
นำเสนอผลการประเมินโครงการ และ
นักศึกษาร่วมอภิปรายเนื้อหาของวิชา โดย
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและ
กลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ  โดยจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
สะทอ้นคดิ การทำกรณศีึกษา เป็นต้น 
 

๑.ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนจาก
การทดสอบระหว่างเรียนและหลัง
เรียน    
๒.ประเมินผลจากความสนใจและ
ส่วนร่วมในชั้นเรียน   
๓.ประเมินผลจากการทำและส่ง
รายงานเดี่ยวและนำเสนอ โดยผลงาน
อันเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา การศึกษาคน้คว้าอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นต้น 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้รอง 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองคก์ร 
๔.๒ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงาน
เป็นทีมได้ 
 

๑. บรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทำงานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้
ตาม โดยเปิดโอกาสในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ข้อมูลจากการฝึก
ภาคสนาม และการนำเสนอรายงานที่
ไดร้ับมอบหมายในรูปงานกลุ่มและ
การตั้งคำถามผู้นำเสนอ   

๑. รายงานผลกิจกรรมกลุ่มโดยนำมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนด รวมทั้งการประเมินผู้เรียนใน
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ
และผู้ตามในสถานการณ์ท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชานี้ 
๒. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่างทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือ
ประเมินทักษะ ความสามารถที่
แสดงออกถึงภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

 

KFN-PC
Typewriter
8-5



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๖ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้รอง 
๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร สืบคน้ รวบรวม จัดเก็บ 
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. บรรยายพร้อมการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งคำถามชวน
คิดสั้นๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟังและการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
๒. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนไดเ้ลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ในการ
นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อใน
รูปแบบต่างๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถท่ี
จะเลือกสารสนเทศและเกดิการฝึก
ทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่
นำเสนอ 

๑. การประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต 
และแบบประเมินทักษะการพูดและ
การเขียน 
๒. การประเมินผลจากการนำเสนอ
ข้อมูลรายบุคคล/รายกลุ่ม 
๓. การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ข้อสอบ การทำรายงานกรณี 
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ศึกษาวิจัย ตลอดจนการศึกษาอย่าง
อิสระจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๗ 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

๑ 

แนะน ารายวิชา เกริ่นที่มาและ
ขอบเขตรายวิชาความส าคัญของ
วิชาจิตสาธารณะและภาวะผู้น า 
 
 
 

๓ 

๑ .บรรยาย   
๒ .จัดกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ความหมายและ
หลักการจิตสาธารณะ 
๓. ตั้งคำถาม ถกเถียงประเด็น
การสร้างจิตสาธารณะ 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
 
 
 
 
 

๒ 
ความส าคัญของจิตสาธารณะ 
และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิต
สาธารณะ 

๓ 

๑.บรรยาย 
๒.จดักลุ่มย่อย แบง่กลุ่ม
วิเคราะหเ์พ่ือสร้างจิตสาธารณะ
ในมุมมองนักศึกษา 
๓.ต้ังคำถาม ถกเถียงประเด็น
เพ่ือให้นักศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสำคัญจิตสาธารณะ 

ดร.โกสิน เทศวงษ์ 

๓ 

จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

๓ ๑ .บรรยาย 
๒.จัดกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์สร้างจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
มุมมองของนักศึกษา 

ดร.โกสิน เทศวงษ์ 

๔ 

การท างานด้วยจิตสาธารณะ  
บทบาทของชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่อการสร้างจิต
สาธารณะ 
(ออนไลน์) 

๓ ๑ .บรรยาย 
๒.จดักลุม่ย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์บทบาทและการมีจิต
สาธารณะของชุมชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนต่อการสร้างจิต
สาธารณะ 

ดร.โกสิน เทศวงษ์ 

๕ 

นิยาม มุมมองเกีย่วกับจิต
สาธารณะในมิติต่างๆ 
จิตสาธารณะและภาวะผู้น าใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓ ๑.บรรยาย 
๒.จดักลุ่มย่อย แบง่กลุ่ม
วิเคราะหเ์พ่ือสร้างจิตสาธารณะ
ในมุมมองนักศึกษา 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๘ 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ที่มาความส าคัญของจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

๓.ตั้งคำถาม และวิเคราะห์
กรณีศึกษาจิตสาธารณะที่ดี 
๔. การใช้คลิปวิดีโอYouTube  
“จิตสาธารณะแท้หรือจิต
สาธารณะเทียม” 
“การขาดจิตสาธารณะในสังคม
ปัจจุบัน” 
มาใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

แนวคิดภาวะผู้น าที่ดีในมิติ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง 

๓ ๑.บรรยาย ตั้งคำถาม ถกเถียง 
และวิเคราะห์ประเด็นรูปแบบ 
(Model) ภาวะผู้นำที่ดีตาม  
๒.จัดกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ความหมายและ
ความสำคัญของภาวะผู้นำที่ดี
นิยามของนักศึกษา 
๓. การเปิด YouTube  
“Undercover Boss : ผู้บริหาร 
7-11” 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดี 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

๗ 

แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 

๓ 

๑.บรรยาย   
๒.จดักลุม่ย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  
๓.การสร้างรูปแบบและกลไก
ชุมชนที่เข้มแข็งภายใต้บริบท
ชุมชนของนักศึกษา 

ดร.แสน กีรตินวนันท์ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 
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สัปดาห์ หัวข้อ 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

๘ 

รูปแบบตัวอย่างกิจกรรมจิต
สาธารณะที่เกิดข้ึนกับสังคม
ต่างๆ ภายใต้บริบทสังคมไทย
และต่างประเทศ เช่น 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
กิจกรรมชมสารคดี 
“Poverty,Inc” 
 

๓ 
๑.บรรยาย    
๒.จัดกลุ่มย่อยและตั้งประเด็น
ถกเถียงเก่ียวกับรูปแบบตัวอย่าง
กิจกรรมจิตสาธารณะทีเ่กิด
ขึ้นกับสังคมต่างๆ ภายใต้บริบท
สังคมไทยและต่างประเทศ 
 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
 
 
 
 
 

๙ 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ 

๓ ๑.บรรยาย    
๒.แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้
แนวคิดจติสาธารณะในศาสตร์
ต่างๆกับชีวิตประจำวันของ
นักศึกษา 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
 
 
 
 

๑๐ 

- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับตัวต่อพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะของคนในสังคม 
 

๓ ๑.บรรยาย   
๒.จัดกลุ่มย่อยและ แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวต่อ
พฤติกรรมการมจีิตสาธารณะ
ของคนในสังคม 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๑ 

- ลงพื้นทีส่ ารวจศึกษาพ้ืนที่
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาในการ
พัฒนาโครงการจิตสาธารณะ
รอบรั้วมหาวิทยาลัย 

๓ ๑. บรรยาย 
๒.มอบหมายประเด็นใน
การศึกษาชุมชน นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการ 
๓. ศึกษาชุมชนในเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๒ 

น าเสนอชื่อโครงการรายงาน
กลุ่มและความคืบหน้าของ
รายงานกลุ่ม  
-วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
 

๓ 

๑.บรรยาย   
๒.จัดกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๑๐ 

สัปดาห์ หัวข้อ 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

๑๓ 

-ด าเนินการตามโครงการ 
-น าเสนอความคืบหน้าโครงการ 

๓ ๑.บรรยาย  
๒. จัดกลุ่มย่อย สนทนาและ
เปลี่ยนสรุปกิจกรรมรายสัปดาห์ 
๓. ดำเนินการกิจกรรม 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๔ 

-ด าเนินการตามโครงการ 
-น าเสนอความคืบหน้าโครงการ 

๓ ๑.บรรยาย  
๒. จัดกลุ่มย่อย สนทนาและ
เปลี่ยนสรุปกิจกรรมรายสัปดาห์ 
๓. ดำเนินการกิจกรรม 
 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 

๑๕ 

การน าเสนอผลงาน  
สรุปเนื้อหาและการประยุกต์ใช้
จิตสาธารณะและภาวะผู้น าที่ดี    

๓ ๑. บรรยายสรุป ถอดบทเรียน 
๒. สรุปประเด็นร่วมกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมจิตสาธารณะในความ
เข้าใจก่อนเรียน และหลังเรียน
วิชานี้รวมทั้งหลังท ากิจกรรม 
- ทิศทางการพัฒนาต่อยอดการ
มีจิตสาธารณะในตนเองและ
สังคม 

อ.เบญจรัตน์ สัจกุล 
ดร.แสน กีรตินวนันท์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ งานที่จะใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑.๑,๑.๓,๒.๒,๓.๑,๓.๓, 
๓.๔,๕.๑ 

กิจกรรมในการเรียนการสอน 
๑. คลิป YOUTUBE เกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
๒. กิจกรรมจิตสาธารณะรอบรั้วมหาวิทยาลัย 
การถามตอบ ตั้งประเด็นสนทนาในชั้นเรียน 
๓.  คำถามท้ายคาบเรียน 

 
๕-๗ 

๑๑-๑๕ 
 
 

๙๐% 

๑.๑,๑.๒,๑.๔ 
๒.๒,๒.๓,๓.๑ 
๔.๑,๔.๒,๔.๓ 

การเข้าเรียน/การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
-  การเข้าเรียนตรงเวลาและไม่ขาดเรียน 
- การตอบคำถาม แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
 
 

๑๐% 

รวม ๑๐๐% 
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วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๑๑ 

๒.ชิ้นงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
๑. คลิป YOUTUBE เกี่ยวกับจิตสาธารณะ     (๒๐ คะแนน) 
 ชิ้นที่ ๑ หัวข้อ “กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะและภาวะผู้นำที่ดีในมุมมองของนักศึกษา” 
๒. กิจกรรมจิตสาธารณะรอบรั้วมหาวิทยาลัย          (๕๐ คะแนน) 
๓. คำถามท้ายคาบเรียน                                                             (๒๐ คะแนน) 
๔.  การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม                                                 (๑๐ คะแนน) 

๓. การวัดผลการศึกษา  
  ✓ อิงเกณฑ ์ 

สัญลักษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๐-๑๐๐ 

B+ ๗๕-๗๙ 

B ๗๐-๗๔ 

C+ ๖๕-๖๙  

C ๖๐-๖๔ 

D+ ๕๕-๕๙   

D ๕๐-๕๔   

F ๐-๔๙ 

 อิงกลุ่ม  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………… 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
ติ ตยัคคานนท์. ๒๕๔๓. เทคนิคการสร้างภาวะผูน้ำ.กรุงเทพฯ :เปลวอักษร.  
จตุพร สังขวรรณ. ๒๕๕๗. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ธวัช บุญยมณี. ๒๕๕๐. ภาวะผูน้ำและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ไพโรจน์ บาลัน. ๒๕๕๑. ทักษะการเป็นผู้นำ. กรุงเทพฯ : บริษัท เอก็ซเปอร์เน็ท จำกัด. 
Howard Schultz. ๑ ๙ ๙ ๙ . Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One 
Cup at a Time. USA. Hachette Books. 
Niccolo Machiavelli. ๑๙๙๒. The Prince. USA. Dover Publications Inc.   
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

Charities aid foundation (๒ ๐ ๑ ๙ ). CAF WORLD GIVING INDEX ๑ ๐ th edition, ๑ ๔ 
December ๒๐๑๙. https://www.cafonline.org 
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วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คณุธรรม ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ                                                     หน้า ๑๒ 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มนั้น ผู้สอนจะสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นของแต่ละกลุ่ม และวางแผนการประเมินที่เหมาะสมกับความแตกตา่งที่มีอยู่ ดังนี้ 

๑.๑  แนะนำเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลให้กับทุกกลุ่มเรียน 
๑.๒  อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการมอบหมายงานเป็นระยะ และแก้ไขปัญหาที่พบทันที 
๑.๓   อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ใช้ 
๑.๔   อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้แทนห้องแต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นต่อการสอนในสัปดาห์

สุดท้าย เพ่ือเป็นข้อมูลในภาพรวมสำหรับการวางแผนการสอนในปีต่อไป 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

๒.๑ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าและแบบปลายเปิดเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทั้งรายวิชา ตามความเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามของ
คณะกรรมการหลักสูตรศึกษาท่ัวไปในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

(๑) เนื้อหาการเรียนการสอน 
 (๒) วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 (๓) ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการเรียนการสอนรายวิชา 

(๔) ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละคาบ  
๒.๒ ผลจากการนำเสนอปากเปล่า  การถาม-ตอบในชั้นเรียน  โครงงาน  งานเขียน  และการทดสอบ

ย่อย  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
          ๒.๓ การประเมินผลจากผู้สังเกตการณ์ในห้องเรยีนจากทีมผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

๓. การปรับปรุงการสอน 
๓.๑ ผู้สอนนำผลจากแบบประเมินมาหาข้อสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๓.๒ ผู้สอนจัดทำเอกสารการสอนที่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและให้ผู้เรียนเห็นถึง

ประโยชน์ที่จะประยุกต์ใช้ได้ 
         ๓.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาทั่วไป จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุม
เกีย่วกับการเรียนการสอน และการสอบ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  และปรับปรุงการเรียนการสอน 
       ๓.๔ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

      ๓.๕ การค้นคว้าข้อมูลความรูใ้หม ่ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการสอน 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - อาจารย์ประจำรายวิชาประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่ามีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่รับผิดชอบ 

 - การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้ง

ก่อนประกาศผลสอบ 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
นำผลการประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินการสอน มาสรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน 
 
 

 

                                                         วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
       (อาจารย์เบญจรัตน์ สัจกุล) 
           ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 

      วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
     
 

    ลงชื่อ...............................................           วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
                   (อาจารย์ ดร.ก าไร วรนุช) 
         หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทัว่ไป 
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  หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
ก.  ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
     ๑. รหัสและชื่อรายวิชา  ๕๐๑๒๑๐๘ การเสริมสร้างกระบวนการคิดและการจัดการความรู้     
        (Enhance Thinking Process and Knowledge Management) 
     ๒. จำนวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลายหลักสูตร เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือกเสรี  
 กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารย์ สุธีรา แสนมนตรีกุล 
 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล 
 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      ๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 หลายหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ เป็นต้นไป 
     ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  ไม่ม ี
     ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) ไม่มี 
     ๘. สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     ๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
 
ข.  ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
     ๑.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
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 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนากระบวนการคิด รูปแบบการคิดในการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ  
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจมิติ
ของความเป็นมนุษย์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ๓. เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ในการจัดการองค์ความรู ้ผ่านประสบการณ์และการนำสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
     ๑.๒  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม - 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา - 
๓.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 
ก.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
     ๑.๒ ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักใน
ค ุณธรรมและจร ิยธรรมในการ
ดำเน ินช ีว ิตและปฏ ิบ ัต ิ งานใน
วิชาชีพ 
     ๑.๔ มีวินัย เคารพใน
กฎระเบียบขององค์กร และสังคม 
ผลการเรียนรู้รอง (o) 
     ๑.๑ มีจ ิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ และ
มีน้ำใจ  
     ๑ .๓ เคารพในค ุณค ่ าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
      
 

๑. ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ข้อ

ปฏิบัต ิในการเร ียนการสอนของ

รายวิชาให้นักศึกษารับทราบ  

๒. สอนให้นักศึกษาได้รับผิดชอบใน

งานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ

ตรงต่อเวลาทั้งการเรียน การดำเนิน

ชีวิต และการประกอบอาชีพภายใน

องค์กรต่าง ๆ ในอนาคต 

๓. บรรยายโดยบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีกับ

การดำรงชีวิตในสังคม พร้อม

ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความ

ตระหนักในการเกิดจิตสาธารณะ 

รู้จักเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 

๑. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา ระหว่าง

เรียน เช่น ความตรงต่อเวลาในการ

เข้าเรียน การส่งงานของนักศึกษา 

ผ่านหลักฐาน บันทึก การสังเกต 

สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เป็นต้น 

โดยอาจารย์ เพื่อนนักศึกษา และ

นักศึกษาเอง  

๒. ประเมินจากผลการทำงานเป็น

กลุ ่ม เช ่น การแบ่งหน้าที ่ความ

ร ับผ ิดชอบของแต่ละคนในกลุ่ม 

การปฏิบัติงานในส่วนของตนเอง

ด้วยความรับผิดชอบ ฯลฯ 
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  หน้า ๓ 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
และสังคม นำกรณีศึกษา 

สถานการณ์ในสังคมมาแลกเปลี่ยน 

 
๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ต่างๆ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การดำรงชีวิต 

๑. บรรยายเชิงอภิปราย ฝึกการ

ว ิ เคราะห ์  และส ั ง เคราะห ์ ใน

ห้องเรียน ตลอดจนการมอบหมาย

งานในการศ ึกษาเพ ิ ่มเต ิมนอก

ห้องเร ียนจากประสบการณ์จริง 

โดยเน้นการใช้ปัญหา สถานการณ์ 

ประสบการณ์ของนักศึกษาเป็น

พื้นฐานในการจัดทำรายงาน และ

นำเสนอผลการศึกษา เพื่อประเมิน

ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษา 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ตลอดการเร ียนการสอนเนื ้อหา

รายวิชา รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่

ผู้เรียนสนใจเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ของกลุ่ม 

๑ . ประเม ินจากผลงานรายงาน

รายบุคคล (เอกสาร/รายงาน) 

๒ . ประเมินจากการผลงานกลุ่ม 

(เอกสาร/รายงาน/โครงงาน/การ

นำเสนอ) 

๓. ประเมินจากการสอบ 

 

 

 
 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๓.๑ สามารถนำความรู้  มาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และประเมิน
สถานการณ ์  
๓.๓ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์  มาแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

๑. จัดการเรียนการสอนโดยการ

บรรยายเชิงอภิปราย ฝึกวิเคราะห์

และส ั งเคราะห ์ความร ู ้  จ ัดทำ

รายงาน และนำเสนอในประเด็นที่

เกี ่ยวข้องกับทักษะ กระบวนการ

เสริมสร้างกระบวนการคิด และการ

๑ .  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าที ่ให ้น ักศึกษาทำ
รายงาน 

๒.  ประ เม ิ นจากการนำ เสนอ
ประเด ็นป ัญหา อ ุปสรรค และ
วิธีการแก้ไขปัญหา ผ่านรายงาน 
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ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๓.๕ สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหามหานครและเมือง 
ผลการเรียนรู้รอง (o) 
๓.๒ สามารถแสวงหาความรู้ 
สืบค้นข้อเท็จจริง และ 
ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิด และหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่ง 
ข ้อม ูลท ี ่หลากหลายได้  และนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้ 
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ศาสตร์ต่างๆ เพื ่อเพิ ่มทักษะชีวิต
และการทำงานในสถานการณ์จริง
ได ้

จัดการความรู ้ โดยนักศึกษาร่วม

อภิปรายเนื ้อรายวิชา มุ ่งเน้นการ

แก้ปัญหาในระดับบุคคลและกลุ่ม

ในสถานการณ์ต ่าง ๆ ผ ่านการ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด 

การทำกรณีศึกษา การทำรายงาน

และการนำเสนอ เป็นต้น 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เพื ่อเสริมทักษาะและ
ส ่ ง เสร ิ มกระบวนการค ิ ดของ
นักศึกษาในการแก้ไขปัญหา เช่น 
การจัดอภิปรายกลุ ่ม การสะท้อน
ย้อนคิด การทำกรณีศึกษา การ
ประชุมปรึกษาปัญหา การศึกษา
อิสระ การใช้เกมในการจัดกิจกรรม
เสร ิมสร ้ างกระบวนการค ิด ใน
รูปแบบต่าง ๆ และการให้นักศึกษา
นำเสนอผลการดำเน ินงานการ
เร ียนรู้ เพ ื ่อสะท ้อนความคิดต่อ
ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓. ประเมินจากการสอบ 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๔.๑ ม ีมน ุษยส ัมพ ันธ ์ท ี ่ดี  และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร 
๔.๒ ม ีภาวะผ ู ้นำและสามารถ
ทำงานเป็นทีมได ้
ผลการเรียนรู้รอง (o) 

๑. บรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่ม 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอน  

๑. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล/
รายกลุ่มจากรายงานผลกิจกรรม
กลุ่ม เพ่ือประเมินทักษะ 
ความสามารถที่แสดงออกในการ
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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๔.๓ ม ีความร ับผ ิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง อาชีพ องค์กร และ
สังคม 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีการทำงานเป็นทีมเพื ่อส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ
และผ ู ้ ตาม โดยเป ิดโอกาสให้
วิเคราะห์กรณีศึกษา การนำเสนอ
รายงานกล ุ ่ มและต ั ้ งคำถามผู้
นำเสนอ 

๓. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
นำประสบการณ์การเร ียนรู ้จาก
หลายสถานการณ์ทั ้งในห้องเรียน 
ชุมชน และสังคม เพื่อให้นักศึกษา
เกิดการเร ียนรู ้ และตระหนักถึง
ความร ับผ ิดชอบในการพ ัฒนา
ตนเอง อาชีพ องค์และสังคมเพ่ือ
เข้าสู่การทำงานในอนาคต 

และสร้างสรรค์ บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนในการทำรายงานกลุ่ม 

๒ . สังเกตพฤติกรรมของผู ้ เร ียน

ระหว่างทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เพ่ือประเมินทักษะ ความสามารถที่

แ ส ด งออกถ ึ ง ภ า ว ะผ ู ้ น ำตาม

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ที่

หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้หลัก (⚫) 
๕.๑ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้รอง (o) 
๕ . ๒  ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสื่อสาร สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ 

๑. บรรยายพร้อมการมีปฏิสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งคำถาม

ชวนคิดสั้น ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการ

๑. ประเมินจากการสอบ 

๒. ประเมินจากการนำสื่อสาร

สนเทศมาใช้ในการเรียน การจัดทำ

รูปเล่มรายงานบุคคล/รายงานกลุ่ม 
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ว ิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

เขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

๒. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ใช้ในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
รปูแบบ และนำเสนอข้อมูล เนื้อหา
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ฟังและ
ข้อมูลที่นำเสนอ   

และสามารถนำเสนองานรายงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ข.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ ลักษณะและการดำเนินการ 
ก.  ลักษณะและการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑. คำอธิบายรายวิชา   
 ความสำคัญของการพัฒนากระบวนการคิด รูปแบบการคิดในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ความคิดทางสติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพ ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกในการมีความสัมพันธ์ทาง
สังคม ผสมผสานร่วมกับการฝึกทักษะเพื่อการปรับตัวในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสังเคราะห์องค์
ความรู้ต่างๆที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
การทำความเข้าใจมิติของความเป็นมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ผ่าน
ประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จาก
ภายในตนเองสู่สังคมภายนอก 
 Enhance Thinking Process and Knowledge Management provides the significance of the 
development, patterns of thinking in various ways; intellectual, emotional, personality, and 
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physical expression ones. Including self-adaptation in repeatedly changing society, knowledge 
needs to be enhanced and managed properly for individual professions, as well as 
satisfactorily living by humanism lens. It also consists of knowledge management via personal 
experience and Information Technology for further uses     
 
 ๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลองงาน
ภาคสนาม/การนำเสนอผลงาน
และกิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา 

๐ ชั่วโมง 

(๐ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
๖๐ ชั่วโมง 

(๔ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

     
 ๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำทางวิชาการ และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลังเวลาการบรรยาย ได้ทางอีเมล อ.สุธีรา แสนมนตรีกุล (suteera@nmu.ac.th), อ.เบญจรัตน์ สัจกุล
(benjarat@nmu.ac.th) หรอืนัดหมายเพ่ือขอเข้าพบ 
ข.  ลักษณะและการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 
 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๑.  แผนการสอน 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ 

แนะนำเนื้อหารายวิชา  
ขอบเขตการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล 

๒ ๐ 

๑. แนะนำการเรียน  

การมอบหมายงาน 

การประเมินผล 

๒. บรรยาย 
๓. กิจกรรมหลังเรียน ให้
นักศึกษาแนะนำตนเอง 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  
อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 
 

๒ 
การคิดและทักษะการคิด 

๒ ๐ 
๑. บรรยาย  
๒. จัดกลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยน

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 
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สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง
เรื่องการคิดในชีวิตประจำวัน 

๓ 

การคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. ทำกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ทักษะและฝึกประยุกต์ใช้ 

กระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ 

ด้üยกิจกรรม Reporter views 

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 

๔ 

การคิดด้วยการถาม 
 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 
๒. ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะและฝึกประยุกต์ใช้
กระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ
ด้วยกิจกรรม Post-it world 

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 

๕ 

การคิดเชิงระบบ  
(System Thinking) 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 
๒. การตั้งประเด็นอภิปราย 
๓. มอบหมายงานเพ่ือสร้าง
แผนผังความคิด (Mind 
mapping) ในการต่อยอดสร้าง
การคิดเชิงระบบจากเรื่องใกล้ตัว 

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 

๖ 

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
ออกแบบการคิด  
(Design Thinking)  
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. การตั้งประเด็นอภิปราย 

๓. แบ่งกลุ่มย่อยออกแบบการ

คิดตามประเด็นที่ได้รับ

มอบหมายตามหัวข้อในแต่ละ

กลุ่ม 

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 

๗ 

ทักษะ วิธีการคิด และตรรกะใน
ยุคปัจจุบัน 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 
๒. นำเสนอตัวอย่างรูปแบบการ
คิด และร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 
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  หน้า ๙ 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

รูปแบบการคิด ผลกระทบที่เกิด
จากกระบวนการคิด 

๘ สอบกลางภาค 

๙ 

การพัฒนาและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางความคิด 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. การตั้งประเด็นอภิปรายใน

ชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการคิดของ

นักศึกษากับชีวิตประจำวันใน

เรื่องต่างๆ 

อ.เบญจรัตน์  
สัจกุล 

๑๐ 

การจัดการความรู้  
(Knowledge Management) 
- ความหมายของความรู้ 
- ประเภทของความรู้ 
- ค้นหาความรู้ในตัวเอง 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ชี้แจง

แนวทางการจัดทำรายงานกลุ่ม 

ผ่านกิจกรรมค้นหาความรู้ ความ

ถนัด ความชอบของตนเอง 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๑ 

- ความหมายของการจัดการ
ความรู้ 
- ความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. การตั้งประเด็นอภิปราย 
 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๒ 

- กระบวนการในการจัดการ
ความรู้  
- แนวคิด ทฤษฎีและโมเดลการ
จัดการความรู้ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. การตั้งประเด็นอภิปราย 

 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๓ 

- เครื่องมือและหัวใจในการ
จัดการความรู้ 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการความรู้ 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย ผ่านการเรียนการ

สอนแบบ online 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๔ 

สรุปแนวความคิด กระบวนการ 
เครื่องมือ หัวใจของการจัดการ
ความรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ 

๒ ๐ 

๑.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 

๒. ให้นักศึกษาฝึกตั้งประเด็น
ถกเถียง/ระดมความคิดเห็นด้วย
การตอบคำถาม สรุปเนื้อหา 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  
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            มคอ.๓ 

  หน้า ๑๐ 

 
สัปดาห์ 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑๕ 

- องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- ตัวอย่างการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

๒ ๐ 

๑. บรรยาย 

๒. การตั้งประเด็นอภิปราย 

อ. สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๖ 
การนำเสนอผลงาน  
พร้อมอภิปราย 

๒ ๐ 
๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิด
และผลงาน 

อ.สุธีรา  
แสนมนตรีกุล  

๑๗ สอบปลายภาค 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
  

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่กำหนด 
สัดส่วนของการป

ระเมินผล 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔ 
- การเข้าเช้าเรียนตรงเวลา สม่ำเสมอ  
- การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๓, 
๔.๓, ๕.๑, ๕.๒ 

- กิจกรรมย่อยหลังเรียน  
(ครั้งละ ๕ คะแนน/สัปดาห์) 

สัปดาห์ที่ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ 

๓๕ % 

๒.๒, ๓.๑, ๓.๓, ๓.๔, 
๓.๒, ๓.๔, ๕.๑, ๕.๒ 

- ประเมินจากการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๑๗ ๒๐ % 

๑.๒, ๑.๔, ๒.๒, ๓.๑, 
๓.๓, ๓.๕, ๓.๒, ๓.๔, 
๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, 
๕.๒ 

- รูปเล่มรายงานกลุ่ม 
- การนำเสนอรายงาน 

สัปดาห์ที่ ๑๖ ๓๕ % 

 

การวัดผลการศึกษา 

ประเมินอิงเกณฑ์ 
 

สัญลักษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๐-๑๐๐ 

B+ ๗๕-๗๙ 

B ๗๐-๗๔ 

C+ ๖๕-๖๙ 

C ๖๐-๖๔ 
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            มคอ.๓ 

  หน้า ๑๑ 

D+ ๕๕-๕๙ 

D ๕๐-๕๔ 

F ๐-๔๙ 

 
หมวดที ่6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 

 
ก.  การวางแผนและการเตรียมการ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
ข.  การประเมินนักศึกษา  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดที ่๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก   
- 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ   
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ   
ทวี ลักษมีวัฒนา. (๒๕๕๐) สอนศิษย์ให้คิดเก่ง Teaching Think. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด. 
ปวีณา แปลงประวัติ. (๒๕๕๓). คิดแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด. 
ลักขณา สริวัฒน์. (๒๕๔๙). การคิด Thinking. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
อารี พันธ์มณี. (๒๕๔๕). ฝึกให้คิดเป็นคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : บริษัทใยไหมครีเอทีพ กรุ๊ป จำกัด. 
สมชาย นำประเสริฐชัย (๒๕๕๘). การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, เรวดี จงสุวัฒน์, อาภาพร เผ่าวัฒนา (๒๕๕๐). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
การสร้างเสริมสุขภาพในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์. 
Anderson, Brett. (2001). "Opening Corporate Silos." Knowledge Management, (4):6. p. 64.  

June, 2001. Available online at:  
http://www.destinationcrm.com/km/dcrm_km_article.asp?id=863  

Angus, Jeff. (1999a). "Beyond Digital Dashboard." Knowledge Management, (2):12. p. 16.  
December, 1999. Available online at:  
http://www.destinationcrm.com/km/dcrm_km_article.asp?id=156 

Jennifer Rowley, (2000) "Is higher education ready for knowledge  
management?", International Journal of Educational Management, Vol. 14 Issue: 7,  
pp.325-333. 

Roelof P. uit Beijerse, (1999) "Questions in knowledge management: defining and  
conceptualising a phenomenon", Journal of Knowledge Management, Vol. 3 Issue: 2,  
pp.94-110. 

- สื่อเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน อาทิเช่น power point  และ คลิปบรรยาย 
- กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านการแสดงความคิดเห็น การทำรายงานและการนำเสนอ 
๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 
- คอมพิวเตอร์ 
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            มคอ.๓ 

  หน้า ๑๒ 

 
หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ 

 
ก.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๓.๒ การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน 
๓.๓ นำผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชามาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ในระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา
สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 
ข.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

ลงชื่อ............................................... วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
          (อาจารย์ สุธีรา แสนมนตรีกุล) 
               (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
             (อาจารย์ เบญจรัตน์ สัจกุล) 
                (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
                     (อาจารย์ ดร.กำไร วรนุช) 
        (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป) 
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11-๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ 
       การผดุงครรภ์ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

  ๒๐๐๔๑๐๑     ศิลปะป้องกันตัว 
                  Self Defense  
 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
   ๒ หน่วยกิต        ๒(๑-๒-๓) 
 
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
    หลักสูตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
    ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
   1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ.ปิยธิดา ศรีพงษ์สุทธ์ิ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๔๙๓๓๘๑ 
Email: piyathida@nmu.ac.th 

2. อ.วรณัน รื่นพรต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(จิตวิทยาชุมชน) 
 

โทรศัพท์ ๐๖๒-๓๘๓๑๔๙๖ 
Email: waranan@nmu.ac.th 

 
   1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยผ์ู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกสถาบัน 
 

1.4.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. อ.ดร.ชลชัย  อานามนารถ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 
๒. อ.เพ็ญสินี พนาสริิวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
๓. อ.ขวัญ ศรีจันทร์ทับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
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๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒  ช้ันปีที่ ๑ 
 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
 
๑.๘ สถานท่ีเรียน 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
 
๑.๙ วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕64 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
   เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายหลักวิชาการและความส าคัญของการป้องกันตนเอง 
หลักพื้นฐานในการเตะต่อย เทคนิคการป้องกันตนเองและการหลบหนีอันตราย การฝึกความแข็งแรงและความทน 
การฝึกควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สิน เทคนิค
การเพิ่มความมั่นใจจากการเผชิญเหตุด้วยตนเอง 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  
 
 

CLO1 อธิบายหลักการและความส าคัญของการป้องกัน
ตนเอง หลักพื้นฐานในการเตะต่อย เทคนิคการป้องกัน
ตนเองและการหลบหนีอันตราย การฝึกความแข็งแรง
และความทน การฝึกควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายต่อตนเองและ
ทรัพยส์ิน เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจจากการเผชิญเหตุ
ด้วยตนเองได้ 
Sub PLO2.1 

CLO2 ประยุกต์ใช้ทักษะศิลปะป้องกันตัวพื้นฐานและ
แสดงท่าทางในการป้องกันตัวได้  
Sub PLO2.1 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ศิลปะปอ้งกันตัวในสถานการณ์
ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สินในสังคมเมืองได ้
Sub PLO2.11 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๔ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 อธิบายหลกัการและความส าคัญของ
การป้องกันตนเอง หลักพื้นฐานในการเตะต่อย 
เทคนิคการป้องกันตนเองและการหลบหนี
อันตราย การฝึกความแข็งแรงและความทน 
การฝกึควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายต่อ
ตนเองและทรัพย์สิน เทคนิคการเพิ่มความ
มั่นใจจากการเผชิญเหตุด้วยตนเองได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้ทักษะศิลปะป้องกันตัว
พื้นฐานและแสดงท่าทางในการป้องกันตัวได้  
Sub PLO2.1 

2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
2.13 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 

2.3 การสอบปฏิบัต ิ
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ศิลปะปอ้งกันตัวใน
สถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายต่อตนเองและ
ทรัพยส์ินในสงัคมเมืองได ้
Sub PLO2.11 

2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.13 การเรียนจากสถานการณ์

2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
จ าลอง (simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักวิชาการและความส าคัญของการป้องกันตนเอง หลักพื้นฐานในการเตะต่อย เทคนิคการป้องกัน
ตนเองและการหลบหนีอันตราย การฝึกความแข็งแรงและความทน การฝึกควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธีการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สิน เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจจากการเผชิญเหตุด้วยตนเอง 
 Theoretical aspects and importance of self-defense; basic of taking a hit and giving a hit; 
protection and escape methods during dangerous situations; strength and endurance training; mind 
and physical discipline training; methods of responding to emergency situations of physical and 
property; the analysis of when and how to use the techniques; the improving confident, bearing, and 
self-esteem techniques after the dangerous situation 
 

 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติการ/

ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

๓๐ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑. อ.ปิยธิดา ศรีพงษ์สทุธ์ิ ภาควิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุงครรภ์ 
piyathida@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

๒. อ.วรณัน รื่นพรต ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

waranan@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑ แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยที่ ๑ 
Introduction  
(ปฐมนเิทศและแนะน า
รายวิชา) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ  

หน่วยที่ ๒ Scientific 
self defense 1 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๑) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 
 

หน่วยที่ ๓ Scientific 
self defense 2 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๒) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๔ Scientific 1 1 2.1 การบรรยาย 2.1 การสอบ อ.ดร.ชลชัย  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

self defense 3 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๓) 

(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method)  
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ ๕ Scientific 
self defense 4 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๔) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๖ Scientific 
self defense 5 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๕) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ ๗ Scientific 1 1 2.1 การบรรยาย 2.1 การสอบ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

self defense 6 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๖) 

(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๘ Scientific 
self defense 7 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๗) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๙ Scientific 
self defense 8 
(ศาสตร์และศิลป์การ
ป้องกันตัว ๘) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤตกิรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ 10 Close 1 1 2.1 การบรรยาย 2.1 การสอบ 



 

11-๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

(รูปแบบประชิดตัว) (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ 11 Basic 
Brutality  
(พื้นฐานการรับมือใน
สถานการณ์จริง) 

๓ ๓ 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ 1๒ The 
Ranger choke 
(วิธีการรับมือเมื่อถูกล็อค
คอ) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 



 

11-๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

 

หน่วยที่ 1๓ The Chin 
Jab 
(การโต้ตอบโดยการ
กระทุง้คาง) 

1 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
(MCQ) 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ ๑๔ Dirty 
Ground Fighting 
(การต่อสู้แบบ
สัญชาตญาณ) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๑๕ How to 
Fight and Win 
(วิธีการหลบหลีกเอาตัว
รอด) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 



 

11-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยที่ ๑๖ Defeating 
the onslaught  (การ
ฉกฉวยโอกาสในการ
ต่อสู้) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

หน่วยที่ ๑๗ Defeating 
Bear Hug, Head 
Locks & Chokes การ
ฉกฉวยโอกาสด้วยการ
กอด ล๊อค) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๑๘ Row The 
Boat 
(การฉุด กระชาก ลาก 
ดึง) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-
learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

หน่วยที่ ๑๙ Gangsta 
Gun Removal (การ
ป้องกันตัวจากอาวุธ) 

- ๒ 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method)  

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 



 

11-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

หน่วยที่ ๒๐ การ
น าเสนอผลงานที่ได้รบั
มอบหมายเกี่ยวกับ
ศิลปะป้องกันตัว 

- ๓ ๒.๑๐ การน าเสนอ 
(presentations)  
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
๒.๖ การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

อ.ดร.ชลชัย  
อานามนารถ 
อ.เพ็ญสินี  
พนาสิริวงศ์ 
อ.ขวัญ  
ศรีจันทร์ทบั 

รวมจ านวนชั่วโมง ๑๕ ๓๐    
 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 อธิบายหลกัการและความส าคัญของ
การป้องกันตนเอง หลักพื้นฐานในการเตะต่อย 
เทคนิคการป้องกันตนเองและการหลบหนี
อันตราย การฝึกความแข็งแรงและความทน 
การฝกึควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายต่อ
ตนเองและทรัพย์สิน เทคนิคการเพิ่มความ
มั่นใจจากการเผชิญเหตุด้วยตนเองได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination (สอบ MCQ 
๑ ครั้ง) 
 

ร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

CLO2 ประยุกต์ใช้ทักษะศิลปะป้องกันตัว
พื้นฐานและแสดงท่าทางในการป้องกันตัวได้  
Sub PLO2.1 

2.3 การสอบปฏิบัติ (ท่าการ
ป้องกันตัว (self defense) 
 

ร้อยละ ๖๐ 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ศิลปะปอ้งกันตัวใน
สถานการณ์ทีเ่ป็นอันตรายต่อตนเองและ
ทรัพยส์ินในสงัคมเมืองได ้
Sub PLO2.11 

2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (น าเสนอวิดีโอทีก่ลุม่
นักศึกษาแสดงท่าป้องกันตัว 
ร้อยละ ๑๐) 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ

ร้อยละ ๒๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

มอบหมาย (วิดีโอที่กลุ่ม
นักศึกษาแสดงท่าป้องกันตัวร้อย
ละ ๑๐) 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก  
Callaway, C. (2020). The Brutal Art of Elbow Boxing: A Complete Elbow Fighting System. Kindle 

Edition. 
Dang, P. T., & Seiser, L. (2018). Aikido basics. United States: Tuttle publishing. 
Fury, S. (2020). The Self-Defense Handbook: The Best Street Fighting Moves and Self-Defense 

Techniques. Australia: Survival Fitness Plan.  
Kahn, D. (2019). Krav Maga Combatives: Maximum effect. United States: YMAA Publication 

Center. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

๖.๒.๑ You tube Military Hand-To-Hand self defense system lets you humiliate younger, 
tougher, bigger and more experienced attackers 

๖.๒.๒ เว็ปไซด์ Tougher, BIGGER and More Experienced Attackers. 
๖.๒.๓ เว็ปไซด์ https://www.scribd.com/document/395947082/Aikido-Sphere-Dynamic  

(100 Aikido Ukemi build up - Beginner's level, how to "download" the world's deadliest self 
defense moves directly into your brain) 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ๖.๓.๑ หนังสือ ได้แก่  
ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบลูย์. (2557). มวยไทยชัยสวัสดิ์: Muaythai Chaisawat. กรุงเทพ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน. 
Lee, B. (2015). Bruce Lee: Striking Thoughts. United States: North Clarendon:  
Lee, B. & Little, J. R. (2018). Bruce Lee: artist of life. United States: Rutland. 
Martone, J. (2020). Handbook of Self-Defense in Pictures and Text: Law enforcement officers' 

manual of offensive and defensive techniques. Kindle Edition. 
Rangarajan, M. (1999). Fencing the forest: conservation and ecological change in India's central 

provinces 1860-1914. Oxford University Press. 
 
๖.๔ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 -  เอกสารประกอบการสอนใน Google classroom 
 -  PowerPoint และวิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น 
Google classroom , e-learning 
 -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติศิลปะป้องกันตัว อาทิเช่น เบาะพื้นหนา  
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินการสอนตามแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน สาธิตย้อนกลับและสอบปฏิบัติ 

          7.๒.๓ ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการและความส าคัญของการป้องกัน
ตนเอง หลักพื้นฐานในการเตะต่อย เทคนิคการป้องกันตนเองและการหลบหนีอันตราย การฝึกความแข็งแรงและความ
ทน การฝึกควบคุมจิตใจและร่างกาย วิธ ีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สิน เทคนิค
การเพิ่มความมั่นใจจากการเผชิญเหตุด้วยตนเอง    
๗.๓ การปรับปรุงการสอน 
     ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  



วพม.นมร. - ๑ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา วิทยาลัยพัฒนามหานคร 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ก. ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 

๒. จ านวนหน่วยกิต  

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๕. ภาคการศึกษาและช้ันปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  ระดบั  ชั้นปีที่ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

๘. สถานที่เรียน 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

KFN-PC
Typewriter
12-1



วพม.นมร. - ๒ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

ข. ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 
๒. จ านวนหน่วยกิต  

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๕. ภาคการศึกษาและช้ันปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี  ระดบั  ชั้นปีที่ 
๖. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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วพม.นมร. - ๓ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
๑.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๒ จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
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วพม.นมร. - ๔ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

ก. ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/  
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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วพม.นมร. - ๕ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

ข. ลักษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
๑. ค าอธิบายรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
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วพม.นมร. - ๖ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ท่ีปรึกษา/ อาจารย์นิเทศ 

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ สถาน
ประกอบการ 
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วพม.นมร. - ๗ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติ
ทางอาชีพ 

๑.
๑ 

๑.
๒ 

๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.
๕ 

๒.
๑ 

๒.
๒ 

๒.
๓ 

๒.
๔ 

๒.
๕ 

๓.
๑ 

๓.
๒ 

๓.
๓ 

๓.
๔ 

๓.
๕ 

๔.
๑ 

๔.
๒ 

๔.
๓ 

๔.
๔ 

๔.
๕ 

๕.
๑ 

๕.
๒ 

๕.
๓ 

๕.
๔ 

๕.
๕ 

๖.
๑ 

๖.
๒ 

๖.
๓ 

๖.
๔ 

๖.
๕ 

                              

 
ก. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๘ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๙ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๓. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๑๐ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๑๑ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๑๒ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๖. ทักษะการปฏิบัติทางอาชีพ 

ทักษะการปฏิบัติทางอาชีพที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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วพม.นมร. - ๑๓ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห/์ 
ครั้งที ่

หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 
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วพม.นมร. - ๑๔ - มคอ.๓ 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

สัปดาห/์ 
ครั้งที ่

หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 
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วพม.นมร. - ๑๕ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

(ร้อยละ) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

รวมคะแนน ๑๐๐ 
๓. เกณฑ์การประเมินผลคะแนนในรายวิชา 

ค่าคะแนน ผลการเรียน 

 A 
 B+ 

 B 

 C+ 
 C 

 D+ 

 D 
 F 
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วพม.นมร. - ๑๖ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๖ การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ก. การวางแผนและการเตรียมการ (ถ้าม)ี 
๑. การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
 
 
 
 

๒. การเตรียมนักศึกษา 
 
 
 
 
 

๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/ อาจารย์นิเทศ 
 
 
 
 
 

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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วพม.นมร. - ๑๗ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๕. การจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 
ข. การประเมินนักศึกษา (ถ้าม)ี 
๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
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วพม.นมร. - ๑๘ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

 
 
 
 
 

๕. การสรุปผลการประเมิน 
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วพม.นมร. - ๑๙ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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วพม.นมร. - ๒๐ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
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วพม.นมร. - ๒๑ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 

ก. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 
 
 
 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 
 
 
 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 
 
 
 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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วพม.นมร. - ๒๒ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพผลของรายวิชา 

 
 
 
 
 

 
ข. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 ๑.๑ นักศึกษา 
 
 
 
 
 

 ๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 

 ๑.๓ อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
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วพม.นมร. - ๒๓ - มคอ.๓ 

 

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร 
https://imd.nmu.ac.th 

 ๑.๔ อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ 

 
 
 
 
 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:                   
ลงชื่อ           วันที่รายงาน            
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:                   
ลงชื่อ           วันที่รายงาน            

KFN-PC
Typewriter
12-23



คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๑ 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาท่ัวไป  
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
ก.  ขอมูลท่ัวไปของรายวิชา 
     ๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

๕๐๑๓๑๐๑    สถิติในชีวิตประจำวัน  
      Statistics for Daily Life 

     ๒. จำนวนหนวยกิต 
๒ (๒-๐-๔) 

     ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร   แพทยศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  :  สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การจัดการบัณฑิต   :  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต :  สาขาวิชารังสีเทคนิค 

    :  สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
    :  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
    :  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด 

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
     ๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
(๑)  อ.จุฑารัตน  เทียนบูชา   
      สถานท่ีติดตอ : ช้ัน ๖ อาคารบริการวิชาการ 
      โทร : ๐๘๑-๒๔๘-๓๖๖๔   E-mail : chutaratt@nmu.ac.th 
(๒)  อ.นันทพัทธ  จรัสฐิติกุลชัย   
      สถานท่ีติดตอ : ช้ัน ๖ อาคารบริการวิชาการ 
      โทร : ๐๖๔-๕๔๑-๖๕๙๑   E-mail : nantapat.j@nmu.ac.th 

 
 

mailto:chutaratt@nmu.ac.th
mailto:nantapat.j@nmu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๒ 

 

อาจารยผูสอน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพภาควิชาการศึกษาท่ัวไป : 
(๑)  อ.จุฑารัตน  เทียนบูชา 
(๒)  อ.นันทพัทธ  จรัสฐิติกุลชัย   

     ๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ช้ันปท่ี ๑,๒ 

     ๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
ไมมี 

     ๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
ไมมี 

     ๘. สถานท่ีเรียน 
๘.๑  Online 

     ๘.๑.๑  Google Class room 
 แพทยศาสตรบัณฑิต (MD-๑)    : ๗iffbnz 
 แพทยศาสตรบัณฑิต (MD-๒)    : pmuusfi 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (NS-A๑)   : iersvfg 

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (NS-A๒)    : f๒afteh 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (NS-B๑)   : rnds๔jr 

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (NS-B๒)    : cpwkpaz 
 สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย    : dko๗zeq 
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร   : dko๗zeq 
 สาขาวิชารังสีเทคนิค     : arz๒yrl 
 สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย   : dko๗zeq 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล : xbdhxm๖ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด : a๕๕riat  

       ๘.๑.๒  Google Meet 
๘.๒  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

     ๘.๒.๑  อาคารบริการวิชาการ 
     ๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ข.  ขอมูลท่ัวไปของการฝกประสบการณภาคสนาม 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม 

     ๑.๑  จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและ

สถิติในชีวิตประจําวัน ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใหเขากับปญหาในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสมและสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๒  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   
- 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อตอบสนองตอการเรียนรูของหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จึงไดจัดเนื้อหาใหมีความสอดคลอง

กับสภาพการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคปจจุบัน โดยเพิ ่มพูนทักษะองคความรูพ ื ้นฐานทางดาน

คณิตศาสตรและสถิติ อีกทั้งยังรวมไปถึงเพื่อใหนักศึกษามีองคความรูทางดานคณิตศาสตรและสถิต ิใน

ชีวิตประจําวัน สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ยิ่งไป

กวานั้นผูสอนยังมีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยตอการเรียนรูในยุค ๔.๐ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

ตอเนื้อหาไดงายข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม   
- 
 

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู แตละดาน ใหแสดงขอมูล 
ตอไปนี้ 

ก.  การพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรูหลัก 
๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบ
ขององคกร และสังคม 
O ผลการเรียนรูรอง 
- 

๑ .  ป ฐ ม น ิ เ ท ศ เ รื่ อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบตอตนเองเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ความคาดหวังของ
สังคมในสาขาว ิชาช ีพ ปลูกฝง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 
๒. บรรยายแบบใหตอบคำถาม  
ส้ัน ๆ การต้ังประเด็นในเนื้อหา 

๑ .  ประ เม ิ นพฤต ิ ก ร รมข อ ง
นักศึกษาในการเขาช้ันเรียน ความ
ตรงตอเวลาและการมีสวนรวมใน
การเรียน 
๒. ประเมินผลของนักศึกษาจาก
ผลงานสวนบุคคลหรือกลุม เชน 
เอกสารรายงาน เปนตน 
๓. ประเมินจากการสอบขอเขียน
และการนำเสนอผลงาน 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๔ 

 

๓. มอบหมายรายงานสวนบุคคล
หรือกลุม พรอมท้ังอภิปรายเพื่อ
ตอบคำถาม วิเคราะหปญหา 
คนควา และทำรายงาน 

๔. สังเกตพฤติกรรมการแสดงถึง
ความเอื้อเฟอ เผ่ือแผ เสียสละ 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย การให
ความชวยเหลือเพื่อน อาจารย 
และการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 
๒. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรูหลัก 
๒.๒  ม ีความร ู  ความเข  าใจใน
ศาสตรตาง ๆ และนำไปใชเปน   
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
O ผลการเรียนรูรอง 
- 

๑. ม ีกระบวนการสืบคนขอมูล
ดวยตนเอง 
๒. จัดการเรียนการสอนแบบฝก
การแกปญหาแบบเดี่ยวและแบบ
กลุม 
๓. จัดการเรียนการสอนแบบสราง
ผังแนวคิดเพื่อวิเคราะหปญหา 

๑. ประเมินความรู ความเขาใจใน
ศาสตรพื ้นฐานทางคณิตศาสตร
เบื ้องตน ตามเนื้อหาในรายวิชา
ดวยชุดขอสอบตามเกณฑการ
สอบวัดความร ู และประเม ินผล
ของรายวิชาท่ีกำหนดใน มคอ.๓  
๒. ผลการทำแบบฝกหัดทายบท 
รายงานและการนำเสนอขอมูล 

 
๓. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรูหลัก 
๓.๑ สามารถนำความรู มาใชใน
การวิเคราะหขอมูลและประเมิน
สถานการณ 
๓.๒  สามารถแสวงหาความรู  
สืบคนขอเท็จจริงและทำความ
เขาใจประเมินขอมูลสารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายไดและ
นำขอมูลไปใชในการพัฒนางานได 
O ผลการเรียนรูรอง 
- 

๑. การเรียนรู ผานประสบการณ 
แบงกลุมใหวิเคราะหและอภิปราย
ตามสถานการณที ่กำหนด เพื่อ
ฝ  ก ฝ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ท า ง
คณิตศาสตร 
๒. มอบรายงานใหนักศึกษาทำ
รายงานกลุมและนำเสนอหัวขอ
การประยุกตในการแกปญหา 

๑. สอบกลางภาคและปลายภาค
ดวยชุดขอสอบตามเกณฑการ
สอบวัดความรู และประเมินผล
ของรายวิชาท่ีกำหนดใน มคอ.๓ 
๒. ประเมินความสามารถของ
นักศึกษาในการวิเคราะหประเด็น
ท ี ่ กำหนด การอภ ิปรายก ลุ ม 
ผลงานการวิเคราะหประเด็น ท่ี
กำหนด 
๓. การประยุกตใชคณิตศาสตรใน
การแกปญหาในชีวิตประจำวัน 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๕ 

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรูหลัก 
- 
O ผลการเรียนรูรอง 
๔.๑  ม ีมน ุษยส ัมพ ันธ ท ี ่ ด ี และ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ 
และวัฒนธรรมองคกร 

๑. เนนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผู  เร ียนกับผู  เร ียน ผู  เร ียนกับ
ผูสอน และการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตาง ๆ โดยทำงาน
เปนทีม 

๑ . ป ร ะ เ ม ิ น พ ฤ ต ิ ก ร รม การ
แสดงออกของการมีมนุษยสัมพันธ
แ ล ะ ก า ร ป ร ั บ ต ั ว ใ ห  เ ข า กั บ
สถานการณจากแบบประเมิน
พฤติกรรม โดยจากการประเมิน
ตนเองและกลุม 

 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรูหลัก 
๕ .๒  สามารถ ใช  เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการส่ือสาร สืบคน รวบรวม 
จัดเก ็บ ว ิเคราะหและนำเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม 
O ผลการเรียนรูรอง 
๕.๑ สามารถใชทักษะในการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๓ สามารถใชหลักการทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหแปลความหมายขอมูลได
อยางเหมาะสม 

๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
มีส วนเก ี ่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอน 
๒. จัดการเรียนการสอนเนนให
ผู เ รี ย น ท ำ ง า น เ ป น ที ม ใ น
สถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
๓. จัดการเรียนรู ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 
๒ .  ป ร ะ เ ม ิ น ผลจ า ก ผล ง า น
รายบุคคลหรือกลุม 
๓. ประเม ินจากการนำเสนอ
ผลง าน โดยการประยุ ก ต  ใ ช
เทคโน โลย ี สารสน เทศอย  า ง
เหมาะสม 
๔. ประเมินจากการสอบวดัความรู 

 

ข.  การพัฒนาผลการเรียนรูในประสบการณภาคสนาม 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๖ 

 

หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดำเนินการ 

ก.  ลักษณะและการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑. คำอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสําคัญของสถิติเบ้ืองตน อัตราสวน สัดสวน และรอยละ การประยุกตใช

สถิติในการแกปญหา การตัดสินใจ และการนําเสนอขอมูล การใชประโยชนจากขอมูลสถิติ การศึกษา

แนวโนมและการพยากรณ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได อัตราดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย การคิดคา

สาธารณูปโภค การทําบัญชีครัวเรือน 

Definition and importance of basic statistics; ratio, proportions and percentages; 

practice of statistics in problem solving, decision making, and presentation of data; use 

of statistics to study trends and make prediction; value added tax (VAT), income tax, 

and insurance premium rates; utilities bills; household account. 

     ๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝกปฏิบัติการ/ 
ทดลองงาน 

ภาคสนาม/การนำเสนอ
ผลงานและกิจกรรม 
สังเคราะหความรู 

การศึกษาดวยตนเอง 

๓๐ ช่ัวโมง 

(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ 
สัปดาห) 

ตามความตองการของ
นักศึกษา     

- 
๖๐ ช่ัวโมง 

(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ 
สัปดาห) 

 
     ๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

๓.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยผูสอน ประกาศวัน เวลา สถานท่ี ชวงเวลาตอสัปดาห 
       สำหรับใหคำปรึกษาตามความตองการและความเหมาะสมของนักศึกษา 
- อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย  (nantapat.j@nmu.ac.th)  วันพธุ   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 

             วันศุกร  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 
- อ.จุฑารัตน เทียนบูชา  (chutaratt@nmu.ac.th)       วันพธุ   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 

             วันศุกร  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 
๓.๒  นักศึกษาทำการจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลาท่ีเหมาะสม 

 

ข.  ลักษณะและการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๗ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ 
จำนวนช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ผูสอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑ แนะนำรายวิชา/การวัดผล  
บทท่ี ๑ อัตราสวน สัดสวน  
และรอยละ 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. ปฐมนิเทศวิชา 
๒. บรรยาย 
๓. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๒ บทท่ี ๒ ความรูพ้ืนฐานทางสถิติ ๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๓ บทท่ี ๓ การนำเสนอขอมูล ๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๔ บทท่ี ๔ สถิติเชิงพรรณนา  
เบื้องตน 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๕ บทท่ี ๔ สถิติเชิงพรรณนา  
เบื้องตน (ตอ) 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๘ 

 

สัปดาห หัวขอ 
จำนวนช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ผูสอน 
บรรยาย ทดลอง 

๖ บทท่ี ๕ เทคนิคการนับและ 
ความนาจะเปนเบื้องตน 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๗ บทท่ี ๕ เทคนิคการนับและ 
ความนาจะเปนเบื้องตน (ตอ) 

๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๘ สอบกลางภาค 

๙ บทท่ี ๖ ดอกเบี้ยเบื้องตน ๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๐ บทท่ี ๖ ดอกเบี้ยเบื้องตน (ตอ) ๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๑ บทท่ี ๗ การคิดคา
สาธารณูปโภคและการทำบัญชี 
ครัวเรือน 

๓ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๙ 

 

สัปดาห หัวขอ 
จำนวนช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ผูสอน 
บรรยาย ทดลอง 

๑๒ บทท่ี ๗ การคิดคา
สาธารณูปโภคและการทำบัญชี 
ครัวเรือน (ตอ) 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation  

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๓ บทท่ี ๘ ทฤษฎีการตัดสินใจ ๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๔ บทท่ี ๘ ทฤษฎีการตัดสินใจ  
(ตอ) 

๒ - กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๕ บทท่ี ๙ ภาษีเงินไดและ
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๖ บทท่ี ๙ ภาษีเงินไดและ
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ตอ) 

๒ - กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยาย 
๒. การยกตัวอยางประกอบการ
บรรยายในชั้นเรียน 
สื่อท่ีใช 
๑. เอกสารประกอบการสอน  
๒. slide presentation 

อ.จุฑารัตน เทียนบูชา 
อ.นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย 

๑๗ สอบปลายภาค 

 
 
 

KFN-PC
Typewriter
13-9



คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๑๐ 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา 

ผลการเรียนรู งานท่ีใชประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีกำหนด 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 
๑.๔, ๔.๑ การเขาเรียนและการมีสวนรวมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๕ % 

๑.๔, ๒.๒, ๓.๑, ๕.๑, 

๕.๒, ๕.๓ 

การสอบและวัดผล 

- บทท่ี ๑  

- บทท่ี ๒  

- บทท่ี ๓  

- บทท่ี ๔  

- บทท่ี ๕  

- บทท่ี ๖  

- บทท่ี ๗  

- บทท่ี ๘  

- บทท่ี ๙  

  

สัปดาหท่ี ๒ 

สัปดาหท่ี ๓ 

สัปดาหท่ี ๔ 

สัปดาหท่ี ๖ 

สัปดาหท่ี ๘ 

สัปดาหท่ี ๑๑ 

สัปดาหท่ี ๑๓ 

สัปดาหท่ี ๑๕ 

สัปดาหท่ี ๑๗ 

 

๖ % 

๖ % 

๗ % 

๗ % 

๗ % 

๗ % 

๖ % 

๗ % 

๗ % 

๑.๔, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

ประเมินจากรายงาน 

การบานท่ีรับมอบหมาย 

ตามท่ีกําหนดใน

แผนการสอน 

๑๐ % 

๒๕ % 

๓. การวัดผลการศึกษา  อิงเกณฑ (โปรดระบุชวงคะแนน) 

สัญลักษณ ชวงคะแนน 

A ๘๐ – ๑๐๐ 

B+ ๗๕ – ๗๙ 

B ๗๐ – ๗๔ 

C+ ๖๕ – ๖๙ 

C ๖๐ – ๖๔ 

D+ ๕๕ – ๕๙ 

D ๕๐ – ๕๔ 

F ๐ – ๔๙  

� อิงกลุม � อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………… 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๑๑ 

 

หมวดท่ี 6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณภาคสนาม 

ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

ข.  การประเมินนักศึกษา 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 
หมวดท่ี ๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

วีรวัฒน สุทธสุทัศน, จุฑารัตน เทียนบูชา และ นันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา ๐๐๑๓๑๐๑ สถิติเพื่อชีวิต (Statistics for life) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๒๕๖๒ 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

นพพร ธนะชัยขันธ. (๒๕๕๕). สถิติเพื่อการวิจัยเบ้ืองตน (พิมพครั้งท่ี ๓). กรุงเทพฯ วิทยพัฒน. 

อํานาจ วังจีน และพรรณี บุญสุยา. (๒๕๕๕). สถิติท่ัวไป (พิมพครั้งท่ี ๑๑). กรุงเทพฯ โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ปาริชาติ โรจนพลากรขกูซ และยุวดี ชา (๒๕๕๖). สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช

โปรแกรม SPSS for Windows (พิมพครั้งท่ี ๔). กรุงเทพฯ บริษัท จุดทอง จํากัด. 

คณาจารยภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนอื (๒๕๕๗). สถิติสําหรับวิศวกรและนักวทิยาศาสตร (พิมพครั้งท่ี ๗). กรุงเทพฯ หจก. 

วีเจพริ้นต้ิง. 

มานพ วราภักด์ิ (๒๕๔๙). ทฤษฎีดอกเบ้ีย. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อําพล ธรรมเจริญ (๒๕๕๑). คณิตศาสตรการเงิน. โรงพิมพพิทักษการพมิพ. 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน.  

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ 

Ross, M. Sheldon. Introductory Statistics. Elsevier Academic Press, 2nd ed., USA, 2005. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัด และขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณท่ีจำเปน 
 - 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   มคอ.๓ 

หนา ๑๒ 

 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการ 

ก.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบออนไลน 
     ๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

- การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
- การคนควาขอมูลความรูใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการสอน 
- นำผลการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบออนไลนและการประเมินจากผลการเรียนของ 
  นักศึกษาในรายวิชา มาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการท่ีไดรับ 

การแตงต้ังในระดับคณะกอนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลการประเมินโดยนักศึกษาผลการประเมินการสอนและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัม
ฤทธิ์มาสรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 

ข.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
              (อ.จุฑารัตน  เทียนบูชา) 
                (ผูรับผิดชอบรายวิชา) 
 
 

ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
           (อ.นันทพัทธ  จรัสฐิติกุลชัย) 
                (ผูรับผิดชอบรายวิชา) 
 
 
    ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
             (อาจารย ดร.กำไร วรนุช) 
        (หัวหนาภาควิชาการศึกษาท่ัวไป) 
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 หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชาการศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ก. ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 ๕๐๑๓๑๐๖   เคมีในชีวิตประจำวัน  
  Chemistry in Daily Life 

๒. จำนวนหน่วยกิต 
 ๓ (๒-๒-๕) 

๓. หลักสูตรที่เรียนและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.บุญส่ง  ดิษมังคล้อ  
    อาจารย์ฐิติพงษ์  คำเคนทรงพานุช  
 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.บุญส่ง  ดิษมังคล้อ 
   อาจารย์ฐิติพงษ์  คำเคนทรงพานุช 
   ผศ.ดร.สุพัฒน์  มูลสิน  

นักวิทยาศาสตร์คุมห้องปฏิบัติการ นายวันชัย วีรภามภูมิ 
  นางสาวจรรยา นพรัตน ์  
  นางสาวยวิษฐา โตวินัส 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ช้ันปีท่ี ๑ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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 หน้า ๒ 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
ข. ข้อมูลทั่วไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

๑.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สสารและการเปล่ียนแปลง อะตอม โมเลกุล ไอออน 

ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบั ติการ
เคมี และปฏิบัติการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา 

๑.๒ จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเคมี

ในชีวิตประจำวันให้มีความทันสมัย  และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ 
๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ 
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 หน้า ๓ 

ก. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรู้หลัก 
๑.๔ มีวินัย เคารพในกฎระเบียบ
ขององค์กร และสังคม 
o ผลการเรียนรู้รอง 
๑ .๑  มี จิต สาธารณ ะ  มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ เสียสละ 
และมีน้ำใจ  
 

๑. เน้นให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีมารยาท มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา 
บรรณในวิชาชีพ โดยสอดแทรก
เรื่องเหล่านี้ในช่ัวโมงบรรยาย   
๒. ให้นักศึกษาทำปฏิบัติการเป็น
กลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน และบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ในวันท่ีทำปฏิบัติการ 
และส่งผลการทดลองตามขอบเขต
ท่ีให้และตรงเวลา 

๑. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนและ
การตรงต่อเวลาในการส่งงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติ  
การและจากรายงานของนักศึกษา 
๓. การอ้างอิงเอกสารท่ีนำเสนอใน
รายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะ 
สมส่งตรงเวลา  

 
๒. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรู้หลัก 
๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ต่างๆ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การดำรงชีวิต  
o ผลการเรียนรู้รอง 
- 

๑ . บรรยายพร้อมยก ตัวอย่ าง
ประกอบให้เข้าใจ ชัดเจน ศึกษา
ค้นคว้าหาบทความท่ีเกี่ยวข้อง 
ทำงานก ลุ่ม  พ ร้อม ท้ั งแนะนำ
ขั้นตอน ท่ีสำคัญ ในการทดลอง
ให้ แก่ ผู้ เรี ยน เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน ได้
ซักถามก่อนเข้าทำปฏิบัติการและ
ทำปฏิบัติการ ด้วยความมั่นใจ มี
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
๒. หลังจากทำการทดลองแล้ว จะ
มีการอภิปรายเกี่ยวข้องกับการทำ
การทดลองท่ีทำในวันนั้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่ งขึ้น  และ
สามารถท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเองได้ จากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่ 

๑. การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 
๒. การทดสอบย่อยก่อนปฏิบั ติ  
การทุกครั้ ง ทดสอบกลางภาค 
ทดสอบปลายภาค 
๓ . การประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และผลการทดลองท่ีทำ 
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 หน้า ๔ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรู้หลัก 
๓.๓  สามารถนำความรู้  ความ
เข้ า ใจ แ ละ ป ระ ส บ ก ารณ์  ม า
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางศาสตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะ
ชีวิตและการทำงานในสถานการณ์
จริงได้  
o ผลการเรียนรู้รอง 
๓.๑ สามารถนำความรู้  มาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และประเมิน
สถานการณ์ 

๑. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต / ตำรา  
๒. อภิปรายกลุ่ม มีการทำงานเป็น
กลุ่ม เพื่อให้วิ เคราะห์โจทย์และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๓. ให้การบ้านให้งานในลักษณะท่ี
นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อประกอบในการแก้ไข
ปัญหาโจทย์ 

๑ . ร า ย ง า น ก า ร ค้ น ค ว้ า 
เอกสารอ้างอิง  ตำรา  เวปไซต์  
๒. สอบกลางภาค ระหว่างภาค
และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการ
ประเมินค่า 
๓. การสังเกตพฤติกรรมการแก้ไข
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียนและการทำปฏิบัติการเป็น
กลุ่ม 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบที่ต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรู้หลัก 
๔.๒ มีภาวะ ผู้นำและสามารถ
ทำงานเป็นทีมได้ 
o ผลการเรียนรู้รอง 
- 

๑. จัดกิจกรรมกลุ่มให้ร่วมกัน
ศึกษาหาความรู้   
๒ . ให้ ฝึกทำการบ้ าน  โดย ให้
ปรึกษากัน เองในหมู่นัก ศึกษา 
หรือเปิดโอกาสให้ถามอาจารย์
ผู้สอน 
๓. ให้ทำปฏิบัติการในห้องเรียน 
ถ้ามีปัญหาสงสัยให้ถามอาจารย์
ผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันโดยจะ
ถ าม ใน ห้ อ ง เรี ย น ห รื อ น อ ก
ห้องเรียนก็ได้ 

๑.ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีม  
๒. ประเมินจากการทำปฏิบัติ การ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
๓ . ประ เมิ น ผลการทดลอง ท่ี
นำเสนอ   
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 หน้า ๕ 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรียนรู้หลัก 
๕ .๓  สามารถใช้ห ลักการทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ใน การ
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 
o ผลการเรียนรู้รอง 
- 

๑. มีการวิเคราะห์และอธิบายผล
การทดลอง เชิงทฤษฎีแล้วแสดง
วิธีคำนวณท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี
เหล่านั้น 
 

๑. ประเมินจากผลการทดลอง   
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย  
๓. การสอบกลางภาค ระหว่าง
ภาคและปลายภาค 
๔. ทำการบ้านและข้อสอบยอ่ย 
๕. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
เขียนใบบันทึกผลการทดลอง 

 
ข. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

 

หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดำเนินการ 
ก.  ลักษณะและการดำเนินการของรายวิชา 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

สสารและการเปล่ียนแปลง อะตอม โมเลกุล ไอออน ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด เบส 
เกลือ เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี และปฏิบัติการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา 

Matter and changes in its state; atom, molecule, ion; periodic table; properties of 
elements; chemical bond; solid, liquid, gas; stoichiometry; solution; thermodynamics; 
kinetics; chemical equilibrium; acid, base, salts; organic chemistry, nuclear chemistry; safety 
in chemistry laboratory; and other laboratories related to the topics in chemistry in daily life 
course 
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 หน้า ๖ 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ / 
ทดลองงานภาคสนาม / 
การนำเสนอผลงานและ

กิจกรรมสังเคราะห์
ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ 

สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 
ของนักศึกษา 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ 

สัปดาห์) 

๗๕ ช่ัวโมง 
(๕ ช่ัวโมง x ๑๕ 

สัปดาห์) 
 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๓.๑  อาจารย์ประจำรายวิชาจัดต้ัง Google classroom เพื่อให้คำปรึกษาออนไลน์หรือให้นักศึกษา

นัดเวลาเพื่อเข้ามาพบผ่านทางอีเมล  
๓.๒  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะ

รายท่ีต้องการ (Office hour: จันทร์ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 
 

ข.  ลักษณะและการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

๑ แนะนำรายวิชาบรรยาย 
- ช้ีแจงแผนการสอน 
✓ กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
✓ เนื้อหารายวิชา 
✓ การประเมินผล 
✓ เอกสารประกอบการ

เรียน 
- บอกความหมายและความ 
  สำคัญของวิชาเคมี 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอน 
๒) ให้นักศึกษาซักถามหรือ  
    แสดงความเห็น  
๓) จัดต้ัง Google classroom 
 
 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์   
อ.สุพัฒน์  
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 หน้า ๗ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

แนะนำรายวิชาปฏิบัติการ 
- ช้ีแจงแผนการสอน 
✓ เนื้อหาปฏิบัติการ 
✓ การประเมินผล 
✓ รูปแบบการเขียน

รายงาน 
- ช้ีแจงระเบียบและข้อบังคับ 
  ในห้องปฏิบัติการ 

 ๒ ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอน 
๒) ให้นักศึกษาซักถามหรือ 
    แสดงความเห็น 
๓) จัดกลุ่มผู้เรียน (๔-๕ คน/ 
    กลุ่ม)  
๔) อภิปรายซักถามและสรุปใน 
    ระหว่างการเรียนการสอน 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๒ หน่วยที่ ๑ 
สสารและการเปล่ียนแปลง 
- สสารและการจำแนกสสาร 
- สมบัติและการเปล่ียนแปลง
ของสสาร 
- การแยกสาร 
✓ โดยวิธีกายภาพ/เคม ี

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๑  
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 
การ/ อุปกรณ์และเครื่องแก้ว
ในห้องปฏิบัติการเคมี 
 

 ๒ ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๓ หน่วยที่ ๒ 
อะตอม โมเลกุล ไอออน 
- อะตอม 
✓ แบบจำลองอะตอม 
✓ อนุภาคมูลฐาน 
✓ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

- โมเลกุล 
- ไอออน 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง  
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 หน้า ๘ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

ปฏิบัติการที่ ๒  
การช่ัง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๔ หน่วยที่ ๓ 
ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 
- ตารางธาตุ 
- สมบัติธาตุตามตารางธาตุ 
✓ ขนาดของอะตอม 
✓ ขนาดของไอออน 
✓ อิเล็กโทรเนกาติวิตี 
✓ พลังงานไอออไนเซชัน 
✓ อิเล็กตรอนแอฟฟินิตี 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง 
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๓  
กฎทรงมวล 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๕ หน่วยที่ ๔ 
พันธะเคมี 
- กฎออกเตต 
- แรงยึดเหนี่ยวภายใน 
   โมเลกุล 
✓ พันธะไอออนิก 
✓ พันธะโคเวเลนต์ 
✓ พันธะโลหะ 

- แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง 
   โมเลกุล 
✓ พันธะไฮโดรเจน 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.สุพัฒน์   
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๙ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

✓ แรงแวนเดอร์วาลส์ 
ปฏิบัติการที่ ๔  
สารประกอบโคเวเลนต์ 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๖ หน่วยท่ี ๕ 
ของแข็ง ของเหลว 
- ของแข็ง 
✓ ประเภทของของแข็ง 
✓ ระบบผลึกตา่ง ๆ 
✓ ระบบผลึกแบบเซลล์

ลูกบาศก์ 
- ของเหลว 
✓ สมบัติต่างๆ ของของเหลว 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๕ 
โครงสร้างผลึกของแข็ง 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๗ หน่วยที่ ๖ 
แก๊ส 
- สมบัติท่ัวไปของแก๊ส 
- พารามิเตอร์เกี่ยวกับแก๊ส 
- ประเภทของแก๊ส 
- กฎของแก๊ส 
✓ กฎของบอยล์, ชาลส์, เกย์

ลูสแซคและอาโวกาโดร 
✓ กฎรวมแกส๊ 
✓ กฎของแก๊สอุดมคติ 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง   
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๑๐ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

- ความดันย่อยของดาลตัน 
ปฏิบัติการที่ ๖ 
กฎของแก๊สอุดมคติ 
 
 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๘-๙  สอบกลางภาค (Exam ๑)  
๑๐ หน่วยที่ ๗ 

ปริมาณสารสัมพันธ์เบื้องต้น 
- มวล  
- มวลอะตอม/โมเลกุล     
- โมล 
- สมการเคมี 
- การคำนวณ 
✓ % ผลผลิต 
✓ % ธาตุใสารประกอบ 
✓ % โมลของธาตุใน 

สารประกอบ 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภปิรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๗ 
เปอร์เซ็นต์ของธาตุในสาร 
ประกอบ 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๑ หน่วยที่ ๘ 
สารละลาย 
- ความเข้มข้นของสารละลาย 
✓ ร้อยละของตัวถูกละลาย 
✓ โมลาริตี 
✓ โมแลลิตี 
✓ นอร์มอลิตี 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๑๑ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

✓ ร้อยละโดยโมล 
- การเตรียมสารละลาย 
✓ เตรียมจากสารบริสุทธิ์ 
✓ เตรียมจากสารละลายท่ี

ทราบความเข้มข้น 
- สมบัติคอลิเกตีฟ 
ปฏิบัติการที่ ๘ 
การเตรียมสารละลาย 
 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบติัการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๒ หน่วยที่ ๙ 
อุณหพลศาสตร์เคมี 
- อุณหภูมิและความร้อน 
- ความจุความร้อน 
- ความร้อนจำเพาะ 
- ความร้อนแฝง 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๙ 
สมบัติคอลลิเกตีฟ 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๓ หน่วยที่ ๑๐ 
จลนศาสตร์เคมี 
- อัตราการเปล่ียนแปลง 
   ปริมาณสาร 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- กฎอัตรา 
- ทฤษฎีจลนศาสตร์เคมี 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการ  

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๑๒ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

   เกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปฏิบัติการที่ ๑๐ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 
 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบติัการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๔ หน่วยที่ ๑๑ 
สมดุลเคมี 
- ลักษณะท่ัวไปของสภาวะ  
   สมดุล 
- ค่าคงท่ีสมดุล Kc และ Kp 
- หลักของเลอชาเตอริเยร์ 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะสมดุล 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๑๑ 
หลักของเลอชาเตอริเยร์ 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

 สอบระหว่างภาค (Exam ๒)  
๑๕ หน่วยที่ ๑๒ 

กรด เบส เกลือ 
- ชนิดของกรด-เบส 
✓ กรดแก่-เบสแก่ 
✓ กรดอ่อน-เบสอ่อน 

- การแตกตัวของกรด-เบส 
- ค่า pH และ pOH 
- ปฏิกิริยาการเกิดเกลือ 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ.บุญส่ง 
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๑๒ 
การไทเทรตระหว่างกรดและ
เบส 

 ๒ ๑) ทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
๒) ทำปฏิบัติการ 
๓) อภิปรายซักถามหลังทำ    

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๑๓ 

สัปดาห์   หัวข้อ จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน 
  บรรยาย ปฏิบัติการ    สื่อที่ใช ้  

     ปฏิบัติการ นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๖ หน่วยที่ ๑๓ 
เคมีอินทรีย์ 
- สารประกอบของคาร์บอน 
- การเขียนสูตรโครงสร้าง 
- การจำแนกประเภทของ 
   สารอินทรีย์ 
-  สารประกอบอินทรีย์ชนิด 
   ต่างๆ  

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ. ฐิติพงษ์  
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ ๑๒ (ต่อ) 
ฝึกความชำนาญการไทเทรต 

 ๒ ๑) ฝึกความชำนาญในการทำ   
    ปฏิบัติการ 
๒) อภิปรายซักถามหลังทำ  
    ปฏิบัติการ 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๗ หน่วยที่ ๑๔ 
เคมีนิวเคลียร์ 
- การสลายตัวของธาตุ

กัมมันตรังสี 
- การเขียนสมการนิวเคลียร์ 
- การสลายตัวของนิวไคลด์

กัมมันรังสีและครึ่งชีวิต 
- ประโยชน์ของกัมมันตรงัสี 

๒  ๑) บรรยายประกอบส่ือการ 
    สอนพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายซักถามและให้  
    นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

อ. สุพัฒน์ 
 
 
 
 

ทบทวนบทเรียน 
 
 
 

 ๒ ๑) ทบทวนและอภิปราย
ซักถาม 
 

อ.บุญส่ง  
อ.ฐิติพงษ์ 
อ.สุพัฒน์  
นายวันชัย 
น.ส.จรรยา 
น.ส.ยวิษฐา 

๑๘-๑๙ สอบปลายภาค (Exam ๓) 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช             มคอ.๓ 

 หน้า ๑๔ 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ งานที่จะใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
๒.๒, ๓.๓, ๕.๓ - การสอบ สัปดาห์ท่ี ๘ 

สัปดาห์ท่ี ๑๔ 
สัปดาห์ท่ี ๑๘ 

๖๐ % 
 

๓.๑, ๓.๓ - การสอบปฏิบัติการ สัปดาห์ท่ี ๑๘ ๕ % 
๒.๒, ๕.๓ - การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 
๒.๒, ๕.๓ - การบ้าน ตามกำหนด ๕ % 

๑.๔ - การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา  ๕ % 
๑.๑, ๓.๑, ๓.๔, 

๔.๒, ๕.๓ 
- การวางแผนทำปฏิบัติการ  
 

ทุกสัปดาห์ ๕ % 

๑.๑, ๓.๑, ๓.๔, 
๔.๒, ๕.๓ 

- การปฏิบัติการทดลองและผลการทดลอง  ทุกสัปดาห์ ๑๐ % 

 
๓. การวัดผลการศึกษา  
 อิงเกณฑ์  

สัญลักษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๐ – ๑๐๐ 

B+ ๗๕ – ๗๙ 
B ๗๐ – ๗๔ 

C+ ๖๕ - ๖๙ 
C ๖๐ – ๖๔ 

D+ ๕๕ – ๕๙ 
D ๕๐ – ๕๔ 

F ๐ – ๔๙ 

 อิงกลุ่ม  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ไม่จัดสอบแก้ตัว เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา  
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 หน้า ๑๕ 

หมวดท่ี ๖ การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 
ก.  การวางแผนและการเตรียมการ  

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม  
ข.  การประเมินนักศึกษา  

     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 
 

หมวดท่ี ๗ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก  

สุพัฒน์  มูลสิน, ฐิติพงษ์  คำเคนทรงพานุช และบุญส่ง  ดิษมังคล้อ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๕๐๑๓๑๐๖ เคมีในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. ๒๕๖๔. 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
สุพัฒน์  มูลสิน. เคมีอนินทรีย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แหน่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
A. Blackman, S. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino and U. Wille. Chemistry. Australia:  

John Wiley & Sons Inc., 2018. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

L. G. Wade, JR. Organic Chemistry, 8th Ed., New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2021. 
W. L. Masterton and C. N. Hurley. Chemistry : Principles and Reactions. Canada: 

Brooks/Cole Cengage Learning, 2012. 
๔.  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 

ไม่มี 
 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการ 
ก.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
     ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
     ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาตามเนื้อหาท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
๓.๒ การค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน 
๓.๓ อาจารย์นำผลการประเมินโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมินจากผลการเรียนของ 
นักศึกษาในรายวิชา มาสรุป และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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 หน้า ๑๖ 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านท่ีประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ในระดับคณะก่อนประกาศผลสอบ 
     ๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลการประเมินโดยนักศึกษาผลการประเมินการสอนและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มา
สรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

ข.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม 

 
 
  

 
 
 

 
    ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (อาจารย์ ดร.บุญส่ง  ดิษมังคล้อ) 
  (ผู้รับผิดชอบรายวิชา)  
 
 
 

ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (อาจารย์ฐิติพงษ์  คำเคนทรงพานุช) 
   (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 
  
 

    ลงช่ือ............................................... วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (อาจารย์ ดร.กำไร วรนุช) 
  (หัวหน้าภาควิชาการศึกษาท่ัวไป) 
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              หน้า ๑ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

คณะ/ภาควิชา   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 

    ภาควชิาการศกึษาทัว่ไป 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 

ก.  ข้อมูลทัว่ไปของรายวิชา 

     ๑. รหสัและช่ือรายวิชา   

๕๐๑๓๑๐๗    ฟิสกิสใ์นชวีติประจ าวนั  

Physics in Daily Life 

 

     ๒. จ านวนหน่วยกิต   

๒ (๒-๐-๔) 

     ๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลกัสตูร  พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ประเภทของรายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

 

     ๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

     อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา          อาจารย ์วชัรพล คงพบิูลยก์จิ 

             อาจารย ์ดร.ปรชัญา ตัง้จติสมบูรณ์  

อาจารยผ์ู้สอน  

พยาบาลศาสตรบณัฑติ กลุ่ม เอ   พฤ. ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐     อาจารย ์วชัรพล คงพบิูลยก์จิ   

                               กลุ่ม บ ี  พฤ. ๘.๐๐-๑๐.๐๐   (watcharapon@nmu.ac.th) 

     ๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

ภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

        ชัน้ปีที ่๑  
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๒ 

     ๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

     ๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

     ๘. สถานท่ีเรียน   

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

     ๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

ข.  ข้อมลูทัว่ไปของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

     ๑.๑  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัฟิสกิสเ์บือ้งตน้ สามารถอธบิายและเชื่อมโยง

ฟิสกิสท์ีส่มัพนัธก์บัศาสตรอ์ื่น เช่นการเคลื่อนที ่การผ่อนแรง การใชค้วามรูท้างแสง เสยีง ไฟฟ้า เป็นตน้ 

และเขา้ใจฟิสกิสใ์นชวีติประจ าวนัทีส่ าคญัและทนัสมยั ก้าวทนัเทคโนโลย ีเพือ่ประยุกตใ์ชค้วามรูท้าง

ฟิสกิสใ์นการด าเนินชวีติประจ าวนัได ้

 

     ๑.๒  จดุมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

   - 

๒.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา   

เพือ่ใหน้กัศกึษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจทางดา้นฟิสกิสใ์นชวีติประจ าวนัทีท่นัสมยั และกา้วทนั

เทคโนโลย ี

 

๓.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม   

- 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๓ 

หมวดท่ี ๓ การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีมุ่่งหวงั ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุ

ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ให้

แสดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

ก.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 

๑.๔ มวีนิยั เคารพในกฎระเบยีบขององคก์ร และสงัคม  

- ท าการตกลง 

เกีย่วกบัระเบยีบ วนิยั 

และการตรงต่อเวลา

กบันกัศกึษาในชัน้

เรยีน 

- ตรวจสอบการเขา้

เรยีนของนกัศกึษา 

- สงัเกตการแต่งกาย

และพฤตกิรรมของ

นกัศกึษาในชัน้เรยีน 

 

๒. ความรู้ 

ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั  
๒.๒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรต์่างๆ และน าไปใช้

เป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติ 

o ผลการเรยีนรูร้อง 

- 

บรรยาย อธบิาย

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- ยกตวัอย่างที่

น่าสนใจ 

- มอบหมายงาน

เกีย่วกบัฟิสกิสใ์น

ชวีติประจ าวนั 

 
 

- ประเมนิจาก

พฤตกิรรมการโตต้อบ 

ของนกัศกึษาในชัน้

เรยีน 

- ประเมนิจากผลงาน

การแกปั้ญหาที่

มอบหมาย 

- ประเมนิจากการ

สอบ 
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              หน้า ๔ 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั  
๓.๓ สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์ 

มาแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  

๓.๔ สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างศาสตรต์่าง ๆ เพือ่

เพิม่ทกัษะชวีติและการท างานในสถานการณ์จรงิได้ 

o ผลการเรยีนรูร้อง 

๓.๑ สามารถน าความรูม้าใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และ

ประเมนิสถานการณ์ 

มอบหมายปัญหาให้

นกัศกึษา    น าความรู้

ทีไ่ด ้มาวเิคราะห์

หาทางแกปั้ญหา  

- ประเมนิจากผลงาน

การแกปั้ญหาที่

มอบหมาย 

- ประเมนิจากการ

สอบ 

 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 

๔.๓  มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาตนเอง อาชพี 

องคก์ร และสงัคม 

o ผลการเรยีนรูร้อง 

- 

มอบหมายงานศกึษา 

คน้ควา้ ปัญหา และ

การแกปั้ญหาใน

รปูแบบของงานเดีย่ว

และกลุ่ม 

- ประเมนิจากหน้าที ่

การมสีว่นร่วม และ

ความรบัผดิชอบ ใน

งานกลุ่มทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พฒันา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• ผลการเรยีนรูห้ลกั 

๕.๓ สามารถใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร ์และสถติใิน

การวเิคราะหแ์ปลความหมาย ขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม  

o ผลการเรยีนรูร้อง 

- 

- มอบหมาย

แบบทดสอบ 

แบบฝึกหดัระหว่าง

การเรยีนการสอน  

- ประเมนิจากผลงาน

การแกปั้ญหาที่

มอบหมาย 

- ประเมนิจากการ

สอบ 

ข.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๕ 

หมวดท่ี ๔ ลกัษณะและการด าเนินการ 

ก.  ลกัษณะและการด าเนินการของรายวิชา 

     ๑. ค าอธิบายรายวิชา   

หลกัการและความรูท้างฟิสกิสท์ีส่มัพนัธก์บัศาสตรอ์ื่น การประยุกตใ์ชฟิ้สกิสใ์นชวีติประจ าวนั

ทางดา้นการวดั การเคลื่อนที ่แรง พลงังาน ความรอ้น ความดนั ของไหล การคน้พบทีส่ าคญัทางฟิสกิส ์

เครื่องกลอย่างงา่ยในชวีติประจ าวนั อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ความปลอดภยัในการใชเ้ครื่องมอื 

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความดนั ความรอ้น แสง เสยีง คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า ผลของรงัสทีีม่ตี่อสิง่มชีวีติ 

 

Principles and knowledge of physics in relation to other sciences; application physic in 

everyday life including force, movement, energy, heat, pressure, and fluid; major discovery in 

physics; simple machine on a daily basis; electrical and electronic equipment; safety of using 

the equipment that rely on pressure, heat, light, sound, and electromagnetic waves; effects of 

radiation on living things. 
 
     ๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบติัการ/ทดลอง

งานภาคสนาม/การน าเสนอ

ผลงานและกิจกรรม

สงัเคราะห์ความรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชัว่โมง 

(๒ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

ตามความ

ตอ้งการ 

ของนกัศกึษา 

๐ ชัว่โมง 

(๐ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

๖๐ ชัว่โมง 

(๔ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

 

     ๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

๔ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์นกัศกึษาสามารถขอค าแนะน าทางวชิาการ และสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาที่

เกดิขึน้ภายหลงัการบรรยาย หรอืนดัหมายเขา้อาจารยด์งันี้ 

- อ.วชัรพล คงพบิูลยก์จิ อเีมล ใหค้ าปรกึษาทางอเีมล watcharapon@nmu.ac.th   

 

ข.  ลกัษณะและการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๖ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

๑.  แผนการสอน 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

๑ 

หน่วยที ่๑ บทน า 

- ความหมายของฟิสกิส ์

- ปรมิาณทางกายภาพ 

- เลขนยัส าคญั 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๒ 
หน่วยที ่๑ บทน า 

- ปรมิาณทางฟิสกิส ์
๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๓ 

หน่วยที ่๒ ไฟฟ้า 

- ไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

- การประยุกตเ์รื่องไฟฟ้าใน

ชวีติประจ าวนั 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๔ 

 

หน่วยที ่๓ การเคลื่อนทีแ่ละ

แรง 

- การเคลื่อนทีแ่นวเสน้ตรง 

- การเคลื่อนทีแ่บบโพเจคไทล์ 

- การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม 

- การเคลื่อนทีแ่บบSHM 
 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๕ 

หน่วยที ่๓ การเคลื่อนทีแ่ละ

แรง 

- กฎของนิวตนั 
 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

อ.วชัรพล 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๗ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

๖ 

หน่วยที ่๔ สมดุล 

- สมดุลของแรง 

- สมดุลของการหมุน 
 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๗ 

หน่วยที ่๕ งานและพลงังาน 

- งานในทางฟิสกิส ์

- ก าลงั 

- พลงังานกล 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๘-๙ สอบกลางภาค 

๑๐ 

หน่วยที ่๖ ความรอ้น 

- ทฤษฎกีารน า การพา การ

แผ่ความรอ้น 

- พลงังานความรอ้น 

- สมดุลความรอ้น 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๑๑ 

หน่วยที ่๗ ของไหล 

- ความดนั 

- สมการความต่อเนื่อง 

- สมการแบลนูล ี

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๑๒ 
หน่วยที ่๘ แสง 

- สมบตัขิองแสง 
๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

อ.วชัรพล 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๘ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

๑๓ 
หน่วยที ่๘ แสง 

- กระจกและเลนส ์
๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๑๔ 

หน่วยที ่๙ เสยีง 

- การเคลื่อนทีข่องเสยีง 

- ปรากฎการณ์ต่างๆของเสยีง 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

- อภปิรายงานกลุ่ม 

อ.วชัรพล 
 

๑๕ 

หน่วยที ่๑๐ คลื่น

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

- ทฤษฎขีองคลื่น

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

- หลกัการของแหล่งก าเนิด

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

อ.วชัรพล 
 

๑๖ 

หน่วยที ่๑๑ รงัส ี

- กมัมนัตภาพรงัส ี

๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

อ.วชัรพล 
 

๑๗ 

หน่วยที ่๑๑ รงัส ี

- กมัมนัตภาพรงัส(ีต่อ) 

- การป้องกนัรงัสตี่างๆ ๒ ๐ 

- บรรยาย ยกตวัอย่าง 

- Powerpoint 

- แบบฝึกหดั 

- อดัวดีโีอการสอนเพือ่ใหน้ศ.

ดยูอ้นหลงั 

อ.วชัรพล 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๙ 

สปัดาห์ หวัข้อ 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

๑๘-๑๙ สอบปลายภาค 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ งานท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาห์ท่ีก าหนด 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑.๔ - การมสีว่นร่วม และการเขา้ชัน้เรยีน ทุกสปัดาห ์ ๑๐% 

๒.๒,๓.๑,๓.๓,๓.๔,๔.๓,

๕.๓ 

- การท าชิน้งานแบบกลุ่ม 

การค านวณค่าไฟฟ้าในชวีติประจ าวนั 

(GenEd Integration Project:  

รหสัวชิา ๕๐๑๓๑๐๒  

วชิา สถติใินชวีติประจ าวนั) 

 

๑๕ 

 

๑๐% 

๒.๒,๓.๑,๓.๓,๓.๔,๕.๓ - การสง่การบา้น ทุกสปัดาห ์ ๒๐% 

๒.๒,๓.๑,๓.๓,๓.๔,๕.๓ - การสอบกลางภาค ๘-๙ ๓๐% 

- การสอบปลายภาค ๑๘-๑๙ ๓๐% 

๓. การวดัผลการศึกษา ; องิเกณฑ ์(โปรดระบุช่วงคะแนน) 

สญัลกัษณ์ ช่วงคะแนน 

A ๘๐-๑๐๐ 

  B+ ๗๕-๗๙ 

B ๗๐-๗๔    

  C+ ๖๕-๖๙ 

C ๖๐-๖๔    

  D+ ๕๕-๕๙ 

D ๕๐-๕๔   

F ๐-๔๙ 

 องิกลุ่ม  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………… 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๐ 

หมวดท่ี 6 การวางแผนการเตรียมการและการประเมินผลประสบการณ์ภาคสนาม 

ก.  การวางแผนและการเตรียมการ 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

ข.  การประเมินนักศึกษา 

     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๗ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั   

- วชัรพล คงพบิูลยก์จิ และ ปรชัญา ตัง้จติสมบูรณ์. เอกสารประกอบการสอนวชิา ๐๐๑๓๑๐๗   

ฟิสกิสใ์นชวีติประจ าวนั. กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช. ๒๕๖๔ 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั   

- Serway RA. Physics for scientists and engineers. 6th ed. San Francisco: Saunders; 

2004. 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า   

- วรวทิย ์รตันวงษ์ (๒๕๕๙). ฟิสกิสใ์นชวีติประจ าวนั (Physics in daily life). กรุงเทพฯ :  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

๔.  ส่ือการสอน วสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็น   

- 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการ 

ก.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

     ๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิอาจารยโ์ดยนกัศกึษาผ่านระบบออนไลน์ 

     ๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิผลการเรยีนของนกัศกึษาในรายวชิา 

     ๓.  การปรบัปรงุการสอน 

- การปรบัปรุงรายละเอยีดรายวชิาตามเนื้อหาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

- การคน้ควา้ขอ้มลูความรูใ้หม่ ๆ เพือ่น ามาใชใ้นการสอน 

- น าผลการประเมนิอาจารย์โดยนักศกึษาผ่านระบบออนไลน์และการประเมนิจากผลการเรยีน

ของนกัศกึษาในรายวชิา มาสรุป และหาแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน 

     ๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาและคณะกรรมการที่ได้รบัการ

แต่งตัง้ในระดบัคณะก่อนประกาศผลสอบ 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช              มคอ.๓ 

              หน้า ๑๑ 

     ๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิม์าสรุปเพือ่ปรบัปรุงรายวชิาและการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหม้คีุณภาพมากขึน้ 
ข.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคสนาม 
 
 

ลงชื่อ............................................... วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
          (อาจารย ์วชัรพล คงพบิูลยก์จิ) 
               (ผูร้บัผดิชอบรายวชิา) 
 

 

ลงชื่อ............................................... วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
          (อาจารย ์ดร.ปรชัญา ตัง้จติสมบูรณ์) 
                (ผูร้บัผดิชอบรายวชิา) 

 

    ลงชื่อ............................................... วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
             (อาจารย ์ดร.ก าไร วรนุช) 
        (หวัหน้าภาควชิาการศกึษาทัว่ไป) 

๛
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล/ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๑๐๑๐๑๐๕  ระบบการท างานของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติ 1 
                 Human structural organization and dysfunction 1 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๓ หน่วยกิต        ๓(๒-๒-๕) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  ๑.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑. อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาค

ศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ชีววิทยา
ของเซลล์และโมเลกลุ(  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา(  

โทรศัพท์ 086-556-4165 
Email: sirilug@nmu.ac.th 

๒. อ.ดร.เกียรติด ารงค์ 
จันทรพ์ิพัฒนก์ุล 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การแพทย(์ 

โทรศัพท์ 082-354-5442 
Email: 
keatdamrong@nmu.ac.th 

   
  ๑.๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์( 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค( 

๒. อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกลุ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๓. อ.ดร.บงกช ธุระธรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสรา้ง( 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด( 

๔. อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์: กายวิภาค
ศาสตร์)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์: กายวิภาค
ศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๕. อ.ขวัญธนา กระต่ายทอง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์) 

๖. อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง( 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กจิกรรมบ าบัด) 

๗. อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง( 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสารสนเทศและชีววิทยาโมเลกุล( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๘. อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย(์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย(์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด( 

๙. ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Biomedical science( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา( 

๑๐. ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด( 

๑๑. อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย(์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย(์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด( 

๑๒. อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์
พิพัฒน์กลุ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา( 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์( 

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๑  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
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      ไม่มี  
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
     ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
     คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานในการปรับตัว
เพื่อรกัษาภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การเปลีย่นแปลงเมื่อมีพยาธิสภาพเกิดข้ึนกับอวัยวะหรือระบบ
ต่าง ๆ ก่อให้เกิดกระบวนการหรอืกลไกการเกิดโรค ซึ่งจะมผีลต่อระบบเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบกระดกูและ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรบัรู้ชนิดพิเศษของร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต  
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง   

CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐาน
ชีวิตทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได ้
Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 
CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิตทั้งด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลย ี
ต่าง ๆ ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

4.1 การประ เมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 

5 .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานในการปรบัตัวเพื่อรกัษาภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
การเปลี่ยนแปลงเมือ่มีพยาธิสภาพเกิดข้ึนกับอวัยวะหรอืระบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดกระบวนการหรอืกลไกการเกิดโรค 
ซึ่งจะมีผลต่อระบบเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบกระดกูและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรบัรู้ชนิดพเิศษของ
ร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต  

Study structures, function, adaptative mechanism of body systems to maintain body 
homeostasis; changing of body organs and systems from pathological conditions causing 
disease processes or mechanisms which affects the cell and tissues, musculoskeletal system, 
sensory and nervous system, cardiovascular system 
 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๒ - ๓๐ ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน 

sirilug@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมง 

อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์
พิพัฒน์กลุ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน 

keatdamrong@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมง 
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 บทน ากายวิภาคศาสตร์ 
- โครงสร้างและองค์ประกอบของร่างกาย  
- ความหมายของค าว่ากายวิภาคศาสตร์  
- แขนงของกายวิภาคศาสตร์  
- ท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์  
- ศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์  
- ระนาบหรอืภาคตัดของร่างกาย  
- ช่อง และเยื่อบุภายในช่องต่างๆของร่างกาย 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ปอลิน เกียรติ
เมธา 

หน่วยท่ี 2 กายวิภาคศาสตร์ของเซลล ์
- ความแตกต่างของเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 
- โครงสร้างของเยื่อหุม้เซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียส โครมาทิน 
และนิวคลีโอลัส 
-โครงสร้างของร่างแหเอนโดพลาซึมแบบขรุขระและแบบ
เรียบ กอลจิแอปพาราตัส ไมโทคอนเดรีย ไลโซโซม ไซโตสเก
เลตอน และไมโครบอด ี

0.5 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ปอลิน เกียรติ
เมธา 

หน่วยท่ี 3 เน้ือเยื่อและระบบปกคลุมร่างกาย 
- โครงสร้างของส่วนต่อระหว่างเซลล ์
- โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อบผุิว 
- โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
- ส่วนประกอบของผิวหนัง ลกัษณะของผิวหนัง และอวัยวะ
ที่ก าเนิดมาจากผิวหนัง 
- ชนิดและลักษณะของตัวรับความรู้สึกบรเิวณผิวหนงั 
- ชนิดและลักษณะของหลอดเลือดเลี้ยงผิวหนงั 

1.5 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 4 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์: เน้ือเยื่อและระบบ
ปกคลุมร่างกาย 
- ลักษณะและโครงสร้างของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ 
- โครงสร้างของระบบปกคลุมร่างกาย 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 

หน่วยท่ี 5 สรีรวิทยาของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ 
- องค์ประกอบและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ การเคลื่อนที่ของ
สารผ่านเข้าออกเซลล์ และการเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
ต่างศักดิ์ของเซลล์  
- การบาดเจบ็ของเซลล์ การตายของเซลล์ และการแก่ของ
เซลล ์

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

ผศ.ดร. อนงค์นาฏ 
เกษร 

หน่วยท่ี 5  
- ปฏิบัติการสรีรวิทยา: สรีรวิทยาของเซลล ์
- อภิปรายกลุ่ม: สรีรวิทยาของเซลล ์

- 4 
(2) 
(2) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 

คณาจารย์สาขา
สรรีวิทยา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1, 5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 
4.2, 5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

หน่วยท่ี 6 กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูก 1: กระดูก
แกนกลาง 
- ชนิดและต าแหน่งที่พบกระดูกอ่อนทัง้ 3 ชนิด 
- การเจรญิของกระดกูอ่อน กระดูก และหน้าที่ 
- การจ าแนกชนิดและประเภทของกระดูก 
- กระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกแกน 

1.5 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

ผศ.ดร.เบญจมาศ  
ประทุมไทย 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 7 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูก 1: กระดูกแกนกลาง 
- โครงสร้างต่าง ๆ ของระบบกระดูกแกนกลาง 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 

หน่วยท่ี 8 กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูก 2: กระดูก
รยางค์ 
- กระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกรยางค์ 

1.5 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่

หน่วยท่ี 9 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูก 2: กระดูกรยางค์ 
- โครงสร้างต่าง ๆ ของระบบกระดูกรยางค์ 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยท่ี 10 กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ 1: กล้ามเน้ือ
แกน 
- โครงสร้างและจัดการเรียงตัวของกล้ามเนื้อลาย 
- การเรียกช่ือและการท างานของกล้ามเนื้อแกน 
- กล้ามเนื้อแกนในแต่ละบริเวณของร่างกาย 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.บงกช ธุระธรรม 

หน่วยท่ี 11 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ 1: กล้ามเน้ือแกน 
- โครงสร้างต่างๆ ของระบบกล้ามเนื้อแกน 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination  
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

หน่วยท่ี 12 กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ 2: กล้ามเน้ือ
รยางค์ 
- การเรียกช่ือและการท างานของกล้ามเนื้อรยางค์ 
- กล้ามเนื้อรยางค์ในแต่ละบรเิวณของร่างกาย 

2 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.บงกช ธุระธรรม 

หน่วยท่ี 13 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ 2: กล้ามเน้ือรยางค์ 
- โครงสร้างต่าง ๆ ของระบบกล้ามเนื้อรยางค์ 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 



มคอ.3 

16-๗ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

หน่วยท่ี 14 สรีรวิทยาของระบบกล้ามเน้ือ 
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อแตล่ะชนิด 
- กลไกการกระตุ้นและการหดตัวของกล้ามเนือ้ 

2 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.เกียรติด ารงค์ 
จันทรพ์ิพัฒนก์ุล 

หน่วยท่ี 15 กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทส่วนกลาง 
- โครงสร้างของเซลลป์ระสาท เส้นประสาทของระบบ
ประสาท 
- ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อระบบประสาท 
- โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสัน
หลงั( 
- โพรงสมองและน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง 
- หลอดเลือดเลี้ยงสมองและไขสันหลัง 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี

หน่วยท่ี 16 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทส่วนกลาง 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 



มคอ.3 

16-๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- โครงสร้างต่างๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง 2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยท่ี 17 สรีรวิทยาของเซลล์ประสาทและระบบ
ประสาทรับความรู้สึกทางกาย 
- คุณสมบัติและหน้าที่ของเซลลป์ระสาท 
- การส่งสัญญาณผ่านซินแนปส ์
- ชนิดของสารสื่อประสาท 
- กลไกการรบัความรูส้ึกจากผิวหนังและข้อต่อ การรับรู้
อุณหภูมิและความรู้สึกเจบ็ปวด 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 

หน่วยท่ี 18 กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทส่วนปลาย
และอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ 
- โครงสร้างและหน้าทีร่ะบบประสาทรอบนอก 
- ระบบประสาทรับความรูส้ึกทั่วไป 

2 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ขวัญธนา กระต่าย
ทอง 



มคอ.3 

16-๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- ระบบประสาทรับความรูส้ึกพเิศษ 
- ระบบประสาทอัตโนมัต ิ
 

2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

หน่วยท่ี 19 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์: กายวิภาค
ศาสตร์ระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะรับความรู้สึก
พิเศษ 
- โครงสร้างต่างๆ ของระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะ
รับความรูส้ึกพเิศษ 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 

หน่วยท่ี 20 สรีรวิทยาระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ
และระบบประสาทสั่งการ 
- ระบบรบัความรูส้ึกพเิศษ ได้แก่ ตาและการมองเห็น หูและ
การได้ยิน การควบคุมการทรงตัว ลิ้นและการรับรส จมูก
และการรับกลิ่น 
- การสั่งการระดบัไขสันหลงั 

2 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 



มคอ.3 

16-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การสั่งการระดบัสมอง 
หน่วยท่ี 21  
สรีรวิทยาระบบประสาทอัตโนมัติและการท างานของระบบ
ประสาทขั้นสูง 
- ระบบประสาทซมิพาเทติก 
- ระบบประสาทพาราซิมพาเทตกิ 
- ภาษาและการพูด 
- การเรียนรู้ ความจ าและระบบลมิบิก 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 
 

หน่วยท่ี 22 ปฏิบัติการสรีรวิทยา: สรีรวิทยาระบบ
ประสาท (reflex) 
- ปฏิบัติการตรวจ superficial reflex 
- ปฏิบัติการตรวจ deep tendon reflex 
- ปฏิบัติการตรวจ visceral reflex 
อภิปรายกลุ่ม: สรีรวิทยาระบบประสาท (reflex) 

- 4 
(2) 

 
 
 

(2) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1, 5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

คณาจารย์สาขา
สรรีวิทยา 



มคอ.3 

16-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

4.2,5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

หน่วยท่ี 23 พยาธิวิทยาสรีรวิทยาทางระบบประสาท 
- กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงของโรคหลอด
เลือดสมอง 
- ความผิดปกติของ extrapyramidal system 
- กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงของการบาดเจบ็
ของไขสันหลัง 

3 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1, 5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 

หน่วยท่ี 24 กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ 
- ต าแหน่งที่ตั้งโครงสร้างหัวใจ 
- ระบบหลอดเลือดหัวใจ และเส้นประสาทเลี้ยงหัวใจ 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.บงกช 



มคอ.3 

16-๑๒ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 25 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์: กายวิภาค
ศาสตร์ของหัวใจ 
- โครงสร้างต่างๆ ของหัวใจ 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 

หน่วยท่ี 26 สรีรวิทยาของหัวใจ 
- สรีรวิทยาการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เสียงหัวใจ 
- คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ 

1 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 

หน่วยท่ี 27 กายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือด 
- โครงสร้างของหลอดเลอืด หลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ด าหลักของร่างกาย 

2 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่



มคอ.3 

16-๑๓ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

หน่วยท่ี 28 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์: กายวิภาค
ศาสตร์ของหลอดเลือด 
- หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด าต่างๆ ของร่างกาย 

- 2 2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8, 4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์สาขากาย
วิภาคศาสตร์ 

หน่วยท่ี 29 สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
- สรีรวิทยาการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
- พลศาสตร์ระบบไหลเวียนเลือด  ความดันเลือด  รีเฟล็ก 
การควบคุมหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด 

3 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 30  
- ปฏิบัติการสรีรวิทยา: ปฏิบัติการการวัดความดันโลหิต  
- อภิปรายกลุ่ม: ปฏิบัติการการวัดความดันโลหิต 

- 4 
(2) 

 
 

(2) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
4.1, 5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

คณาจารย์สาขา
สรรีวิทยา 

หน่วยท่ี 31 พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอด
เลือด 
- กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงของโรคในระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

3 - 2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

4.1, 5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

2.8, 4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

รวม 32 30    
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานชีวิตทั้งดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral examination 
ร้อยละ 72 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ 1 (MCQ) 20.6% 
- สอบเนื้อหาปฏิบัติการครัง้ที่ 1 (MCQ) 7% 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ 2 (MCQ) 17.2% 
- สอบเนื้อหาปฏิบัติการครัง้ที่ 2 (MCQ) 4% 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ 3 (MCQ) 17.2% 
- สอบเนื้อหาปฏิบัติการครัง้ที่ 3 (MCQ) 4% 

ร้อยละ 80 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
- สอบย่อย (post-test) 2% 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
ร้อยละ 3 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
ร้อยละ 5 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
(รายงาน/ใบงาน/กรณีศึกษา(  

ร้อยละ 5 

CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- สอบย่อย (post-test) 2% 
- รายงาน /ใบงาน/กรณีศึกษา 2 % 
- Lab quiz 2% 
- น าเสนอกรณีศึกษา 2% 
- Group discussion 2% 

ร้อยละ 10 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- รายงาน /ใบงาน/กรณีศึกษา 3% 
- น าเสนอกรณีศึกษา 2% 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
เบญจมาศ ประทุมไทย, ถิรวัสส์ พุ่มอยู่, ปอลิน เกียรติเมธา และคณะ. (2564). คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

ทั่วไปของมนุษย์ (Laboratory manual of general human anatomy). พมิพ์ครัง้ที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุ๊คแอนด์บ๊อกซ์ ออฟเซท พริ้นท์ จ ากัด. 

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (๒๕๕๗(. สรีรวิทยา ๑. กรงุเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (๒๕๕๗(. สรีรวิทยา ๒. กรงุเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มผีล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และคณะ.(2562). สาระส าคัญกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ ๑ (Essential Human Anatomy, volume 1(. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์
สวย จ ากัด. 

กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มผีล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และคณะ. (2556). คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
พื้นฐาน (Laboratory Manual of Basic Anatomy). พิมพค์รั้งที่ ๓. กรงุเทพมหานคร: บริษัท พิมพส์วย 
จ ากัด. 

เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
Tortora GJ, Derrickson B. (2011). Principles of Anatomy and Physiology vol.1. 13th ed. 

NewYork: John Wiley &amp; Sons. 
Moore KL, Dalley AF. Aqur AMR. (2013) Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Canada: 

Elsevier. 
Mescher AL, Mescher AL, Junqueira LCU. Junqueira. (2016). Basic histology: Text and 

Atlas. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education. 
Schuenke K, et al. (2012). Thieme’s Atlas of Anatomy. 2nd ed. New York: Thieme Medical 

Publishers. 
Koeppen, B.M. and Stanton, B.A. (2017) Bern & Levy Physiology, Seven edition, Mosby 

Elsevier Health Sciences, Philadelphia, PA, USA. 
Boron W.F. and Boulpaep E.L. (2017) Medical Physiology, Third edition, Elsevier Health 

Sciences, Philadelphia, PA, USA. 
 
๖.๔  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

๑. สไลด์สอน (PowerPoint)  
๒. วิดีโอบรรยาย  
๓. วิดีโอสาธิตปฏิบัติการหุ่นจ าลองกายวิภาคศาสตร์  



มคอ.3 

16-๑๘ 
 

๔. กรณีศึกษา (Case study)  
๕. เครื่อง Power Lab  
๖. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

๗.๑.๑ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      ๗.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผูร้่วมสอนและนกัจัดการและนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา 

๗.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
      ๗.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัระบบการ
ท างานของร่างกายมนุษย์และความผิดปกต ิ
 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด( 
 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5( ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน    

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

๒๐๒๔๑๐๒  ระบบการท างานของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติ ๒ 
                 Human structural organization and dysfunction 2 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๓ หน่วยกิต        ๓(๒-๒-๕) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  ๑.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑. อ.ดร. บงกช ธุระธรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (กายวิภาค

ศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กาย
วิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบ าบัด) 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๓๕๐๐ ต่อ 
๕๗๗๗ 
Email: bongkoch@nmu.ac.th 

๒. อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา
ทางการแพทย์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา
ทางการแพทย์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบ าบัด) 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๓๕๐๐ ต่อ 
๕๗๗๗ 
Email: Thapanee@nmu.ac.th 
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๑.๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. ผศ.ดร. สุดารัตน์ หงวนเสงี่ยม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตรเ์ขตร้อน) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

๒. ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 

๓. ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Biomedical science) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๔. ผศ.ดร.สุธิชา  กฤตยารักษ์สกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) 

๕. อ.ดร.สิรลิักษณ์  มาเกิด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกลุ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๖. อ.ดร.บงกช ธุระธรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสรา้ง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) 

๗. อ.ดร ถิรวัสส์  พุ่มอยู ่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์:กายวิภาค
ศาสตร์)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์:กายวิภาค
ศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๘. อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กจิกรรมบ าบัด) 

๙. อ.ดร. เกียรติด ารงค์  จันทร์
พิพัฒน์กลุ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยา) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

๑๐. อ.ดร.ฐาปนี  เริงฤทธ์ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย)์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย)์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) 

๑๑. อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย)์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรรีวิทยาทางการแพทย)์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) 

๑๒. อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fnmu.ac.th%2Fvajira-bms%2Fstaff-all%2Fsudarat&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2BL7tgPmwdjFAUC2WfTC87jbJTA
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสารสนเทศและชีววิทยา
โมเลกุล) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

๑๓. อ.ดร.ขวัญธนา  กระต่ายทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์) 

 
   

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๒ ช้ันปีที่ ๑   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่  9 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายโครงสร้าง หน้าที่  
กลไกการท างานในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีพยาธิ
สภาพเกิดข้ึนกับอวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดกระบวนการหรือกลไกการเกิดโรค ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง   

CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานชีวิต
ทั้งด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพได ้
Sub PLO2.1 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (๓R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 
CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้ 
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิตทั้งด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพได้ 
Sub PLO2.1 

๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
๒.๑๐ การน าเสนอ (presentations) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
๒.๖ การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
๒.๘ การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 

๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
๔.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๔.๑ การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
(self-study) 

CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
๔.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๔.๑  การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

๕.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๕.๑  การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  
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หมวดท่ี ๔   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานในการปรบัตัวเพือ่รักษาภาวะสมดลุของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีพยาธิสภาพเกิดข้ึนกับอวัยวะหรือระบบต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดกระบวนการหรือกลไกการเกิดโรค ซึ่งจะมผีลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปสัสาวะ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไรท้่อ ระบบภูมิคุ้มกัน 
 Study structures, function, and adaptive mechanism of body systems to maintain body homeostasis; changing of body organs and systems 
from pathological conditions causing disease processes or mechanisms which affects the respiratory system, urinary system, Reproductive system, 
digestive system, endocrine system, immune system 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓0 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
30 ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร. บงกช ธุระธรรม        ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล 

bongkoch@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล 

Thapanee@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑ พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
- บรรยายเกี่ยวพื้นฐานและพยาธิ
สรรีวิทยาของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร. สุดารัตน์ หงวนเสงี่ยม 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fnmu.ac.th%2Fvajira-bms%2Fstaff-all%2Fsudarat&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2BL7tgPmwdjFAUC2WfTC87jbJTA
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๒ กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
หายใจ 
 - บรรยายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบหายใจ 
- Clinical correlations ของระบบ
หายใจ 

๒ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
 

หน่วยท่ี 3 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ 
- ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของทางเดิน
หายใจ ตั้งแต่โพรงจมูก กล่องเสียง ท่อ
ทางเดินหายใจ และโครงสร้างต่างๆของ
ปอด 

- ๒ ๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา 
อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
อ.ดร.ขวัญธนา กระต่ายทอง 

หน่วยท่ี ๔ สรีรวิทยาของระบบหายใจ 
- บรรยายเกี่ยวกบัสรรีวิทยาของระบบ
หายใจ 

๓ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๙  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
หน่วยท่ี ๕  
ปฏิบัติการสรีรวิทยา: สรีรวิทยาของ
ระบบหายใจ 
- ปฏิบัติการตรวจ  pulmonary 
function test 
อภิปรายกลุ่ม: ปฏิบัตกิารตรวจ  
pulmonary function test 

- 

 

๔ 

 

(๒) 

(๒) 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๐ การน าเสนอ 
(presentations) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๖ การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร 
ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ 
อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 
อ. ดร. เกียรติด ารงค์ จันทร์พพิัฒน์กลุ 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๑๐  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๖ พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ทาง เดินหายใจ        
- ความผิดปกติเกี่ยวกับการอุดกั้นของ
ปอด 
- ความผิดปกติเกี่ยวกับการขยายตัวของ
ปอด 

๒ 

 

- 

 

๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
 

หน่วยท่ี ๗ กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ทางเดินอาหาร 
- บรรยายเกี่ยวกบักายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบทางเดินอาหาร 
- Clinical correlations ของระบบ
ทางเดินอาหาร 

๒ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
 

หน่วยท่ี ๘ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดิน
อาหาร 
- ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของทางเดิน
อาหาร ตั้งแต่ช่องปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไส้ รวมถึงอวัยวะที่
เกี่ยวเนื่องกับการย่อยอาหาร หลอดเลอืด

- ๒ 

 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา 
อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
อ.ดร.ขวัญธนา กระต่ายทอง 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๑๑  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ที่มาเลี้ยงทางเดินอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources  

หน่วยท่ี ๙ สรีรวิทยาระบบทางเดิน
อาหาร 

๓ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ 
 

หน่วยท่ี ๑๐ ปฏิบัติการสรีรวิทยา: 
สรรีวิทยาระบบทางเดินอาหาร 
อภิปรายกลุ่ม: สรีรวิทยาระบบทางเดิน
อาหาร 

- ๔ 

(๒) 

(๒) 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๐ การน าเสนอ 
(presentations) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๖ การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ 
ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร 
อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 
อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์พิพฒัน์กลุ 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๑๒  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

หน่วยท่ี ๑๑ พยาธิสรีรวิทยาของระบบ
ทางเดินอาหาร 
-  ความผิดปกติในการเคลื่อน ไหวของ
ทางเดินอาหาร 
-  ความผิดปกติในการหลั่งสาร ของ
ทางเดินอาหาร 
- ความผิดปกติในการย่อยและดูดซึม  
-  ความผิดปกติทีเ่ยื่อบผุนัง ล าไส้ เลก็  
- พยาธิสรีรวิทยาของตับ ตับอ่อนและถุง
น้ าด ี 

๒ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ 
 

หน่วยท่ี ๑๒ กายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ 
- บรรยายเกี่ยวกบักายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบทางเดินปสัสาวะ 
- Clinical correlations ของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 

๑.๕ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๑๓  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑๓ ปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ของทางเดินระบบปัสสาวะ 
-ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ ไต ท่อไต 
กระเพาะปสัสาวะ และท่อปัสสาวะ 

- ๒ ๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา 
อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
อ.ดร.ขวัญธนา กระต่ายทอง 

หน่วยท่ี ๑๔ สรีรวิทยาระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 
-บรรยายเกี่ยวกับสรรีวิทยาระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

๓ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์พิพฒัน์กลุ 
 



                                                                                                                          มคอ.3 
 

  17-๑๔  
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑๕  
ปฏิบัติการสรีรวิทยา: สรีรวิทยาระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 
อภิปรายกลุ่ม: สรีรวิทยาระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

- ๔ 

(๒) 

(๒) 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๐ การน าเสนอ 
(presentations) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๖ การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์พิพฒัน์กลุ 
ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร 
ผศ.ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกลุ 
อ.ดร.ฐาปนี เรงิฤทธ์ิ 
อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร 

หน่วยท่ี ๑๖ 
พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 
-  พยาธิสรีรวิทยาของไต 
-  การถ่ายปัสสาวะผิดปกติ   
-  ความไม่สมดุลของน้ า 

- 2 

 

 

๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน

อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์พิพฒัน์กลุ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

-  ความไม่สมดุลของอิเลค โทรลัยท์ 
(Na+,  K+)   
-  ความไม่สมดุลของกรด - ด่าง  
- การแปลผลการวิเคราะห์ก๊าซ 
 

 

 

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยท่ี ๑๗ 
กายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์ 
- บรรยายเกี่ยวกบักายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบสบืพันธ์ุเพศชาย 
- บรรยายเกี่ยวกบักายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบสบืพันธ์ุเพศหญิง 
- Clinical correlations ของระบบ
สืบพันธุ์เพศชายและหญิง 

๓ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
 

หน่วยท่ี ๑๘ 
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพนัธ์ุเพศ
ชาย และหญิง 
-ศึกษากายวิภาคศาตร์ของระบบสืบพันธ์ุ
เพศชายตัง้แต่อวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกไป
จนถึงอวัยวะสบืพันธ์ุภายใน 
-ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของระบบ
สืบพันธ์ุเพศหญงิตั้งแต่อวัยวะสบืพันธ์ุ
ภายนอกไปจนถึงอวัยวะสบืพันธ์ุภายใน 

- ๔ 

 

(๒) 

 

(๒) 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา 
อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
อ.ดร.ขวัญธนา กระต่ายทอง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

blogs, electronic resources  

หน่วยท่ี ๑๙ 
สรรีวิทยาของระบบสบืพันธ์ุ 
-บรรยายเกี่ยวกับสรรีวิทยาระบบสบืพันธ์ุ
เพศชายและเพศหญงิ  
 

๒ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร 
 

หน่วยท่ี ๒๐ 
กายวิภาคศาสตร์ของระบบต่อมไร้ท่อ 
-บรรยายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ต่อมไร้ท่อ 
- Clinical correlations ของระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

๑.๕ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
 

หน่วยท่ี ๒๑ 
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์:  
กายวิภาคศาสตร์ของระบบต่อมไร้ทอ่ 
- Case report and presentation 

- ๒ ๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.สิรลิักษณ์ มาเกิด 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ประทมุไทย 
อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศร ี
อ.ดร.บงกช ธุระธรรม  
อ.ดร.ปอลิน เกียรตเิมธา 
อ.ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู ่
อ.ดร.ขวัญธนา กระต่ายทอง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

หน่วยท่ี ๒๒ 
สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 
-บรรยายเกี่ยวกับสรรีวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

๓ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร  
 

หน่วยท่ี ๒๓ 
ปฏิบัติการสรีรวิทยา: สรีรวิทยาระบบ
ต่อมไร้ท่อ 
อภิปรายกลุ่ม: สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ 

- ๔ 

(๒) 

(๒) 

๒.๘ การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities) 
๒.๑๐ การน าเสนอ 
(presentations) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๖ การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร  
ผศ.ดร. สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล  
อ.ดร.ฐาปน ีเรงิฤทธ์ิ  
อ.ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร  
อ.ดร.เกียรติด ารงค์ จันทร์พิพฒัน์กลุ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการประเมินผล 

ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

หน่วยท่ี ๒๔ 
พยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 
-  ชนิด และสาเหตุของภาวะ 
hyposecretion, hypersecretion  
-  ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง   
- ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์  
-  ความผิดปกติของตบัอ่อน 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๒.๑๑ การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
๔.๑, ๕.๑ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๘, ๔.๑, ๕.๑ 
การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร  
 

รวม ๓0 30    

 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานชีวิตทั้งดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพได ้
Sub PLO2.1 

๒.๑ การสอบ MCQ, MEQ, oral examination 
๗๐% 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ ๑ (MCQ) ร้อยละ ๑๘ 
- สอบเนื้อหาปฏิบัติการครัง้ที่ ๑ (MCQ) ร้อยละ๗.๕ 

ร้อยละ ๘๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ ๒ (MCQ) ร้อยละ ๑๘ 
- สอบเนื้อหาปฏิบัติการครัง้ที่ ๒ (MCQ) ร้อยละ๗.๕ 
- สอบเนื้อหาบรรยายครัง้ที่ ๓ (MCQ) ร้อยละ ๑๙ 
- สอบย่อย (post-test) รอ้ยละ ๒ 
๒.๖ การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
ร้อยละ ๓ 
๒.๘ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
ร้อยละ ๕ 

CLO2 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 

๔.๑ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
(รายงาน/ใบงาน/กรณีศึกษา)  

ร้อยละ ๕ 

CLO3 แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
Sub PLO4.4 

๔.๑ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- สอบย่อย (post-test) ร้อยละ ๒ 
- รายงาน /ใบงาน/กรณีศึกษา ร้อยละ ๒ 
- Lab quiz ร้อยละ ๒ 
- น าเสนอกรณีศึกษา ร้อยละ ๒ 
- Group discussion ร้อยละ ๒ 

ร้อยละ ๑๐ 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

๕.๑ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- รายงาน /ใบงาน/กรณีศึกษา ร้อยละ ๓ 
- น าเสนอกรณีศึกษา ร้อยละ ๒ 

ร้อยละ ๕ 

รวม ๑๐๐ 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   

กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มผีล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และคณะ. (๒๕๖๒). สาระส าคัญกายวิภาค
ศาสตร์ ของมนุษย์ ๒ (Essential Human Anatomy, volume 2) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒). กรงุเทพมหานคร: พิมพ์ 
สวย. 

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (๒๕๕๗) สรรีวิทยา ๑. และ ๒. กรุงเทพฯ : ภาควิชา สรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกลุ, และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. 
(๒๕๕๕) พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ ๙). กรุงเทพมหานคร: บุญศิรกิารพมิพ์. 

สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจริา และ อรุณศรี เตชัสหงส์. (๒๕๕๒). พยาธิสรีรวิทยา ทางการ
พยาบาล เล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรงุเทพมหานคร: สามเจรญิพาณิชย์. 

สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจริา และ อรุณศรี เตชัสหงส์. (๒๕๕๒). พยาธิสรีรวิทยา ทางการ
พยาบาล เล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรงุเทพมหานคร: สามเจรญิพาณิชย์. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๒. ข้อมูลรปูภาพประกอบการสอน  
๓. Case study  

๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
คณาจารย์กายวิภาคศาสตร์. (๒๕๖๒). คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ที่๑) กรุงเทพฯ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มผีล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และคณะ. (๒๕๕๖). คู่มือปฏิบัติการกาย

วิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Laboratory Manual of Basic Anatomy) (พิมพ์ครัง้ที่ ๓). กรุงเทพมหานคร: พิมพ ์
สวย. 

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (๒๕๕๗). สรีรวิทยา ๑. กรงุเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (๒๕๕๗). สรีรวิทยา ๒. กรงุเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Guyton, A. C. and Hall, J.E. Guyton and Hall. (2016). Textbook of Medical Physiology (13rd 
ed.). 

McCance, K. L., Huether, S. E., Brashers, V. L. & Rote, N. S. (2010). Pathophysiology: the 
Biologic Basis for Disease in Adults and Children (6th ed.). St. Louis, MO: Mosby. 
 Damjanov, I. (2012). Pathophysiology for health professions (4th ed.). St. Louis, MO: 
Saunders Elsevier.  
 Gould, B. E., & Dyer, R. (2011). Pathophysiology for health professions (4th ed.). St. Louis, 
MO: Saunders Elsevier.  
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Copstead, L. E. C., & Banasik, J. L. (2010). Pathophysiology (4th ed.). St. Louis, MO: Saunders 
Elsevier.  
  Porth, C. M . (2011). Essentials of pathophysiology: Concepts of altered health states. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 
 McPhee, S. J., & Hammer, G. D. (2010). Pathophysiology of disease: An introduction to 
clinical medicine (6th ed.). China: McGraw-Hill. 

Lee-Elen Copstead and Jacquelyn Banasik (2013). Pathophysiology (5th ed.). Elsevier 
Saunders, Philadelphia, PA, USA. 

Sheila Grossman and Carol Mattson Porth (2014) Porth’s Pathophysiolohy: Concepts of 
altered Health and Stated (8th ed). Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia, PA, USA. 
๖.๔  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - สื่อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม Power point presentation  
 - เอกสารประกอบการสอน 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๗.๑.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

๗.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

๗.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
๗.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
๗.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๓ ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการ ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.๕) ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล/ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๑๐๑๐๑๐4  ชีวเคมีส ำหรับพยำบำล 
                 Biochemistry for Nurse 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๒ หน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  ๑.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ.ดร.อำภำภรณ์ เมนะคงคำ -ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) โทรศัพท์ 081-3713970 

Email: apaporn@nmu.ac.th 
2. อ.อภิญญำ ชีวะพันธ์ -วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

(เทคโนโลยีชีวเคมี) 
โทรศัพท์ 097-2319064 
Email: apinya@nmu.ac.th 

   
 
๑.๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนำ -ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 

๒. อ.ดร.อำภำภรณ์ เมนะคงคำ -ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 

๓. อ.ดร.วรญัญำ อิ่มประสิทธิชัย -วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศำสตร์) 
๔. อ.ดร.วรพจน์ อุณอนันต ์ -ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๕. อ.อภิญญำ ชีวะพันธ์ -วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคม)ี 
๖.  ผศ.ดร.สุดำรัตน์ หงวนเสงี่ยม -ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เวชศำสตรเ์ขตร้อน) 

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภำคกำรศึกษำที่ 2 ช้ันปีที่ ๑  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี  
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
     ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
     คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่  9 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถอธิบำย ชีววิทยำระดับเซลล์ 
พลังงำนของเซลล์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก 
เกลือแร่ วิตำมิน กลไกกำรทำงำนของเอนไซม์ กำรเผำผลำญและกำรควบคุมสำรชีวโมเลกุล กำรสังเครำะห์โปรตีน 
ชีวเคมีของเลือด ปัสสำวะ 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำรพยำบำล  
กำรผดงุครรภ์ และศำสตรท์ี่เกี่ยวข้องในกำรดูแล
สุขภำพคนเมือง 

CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได ้
Sub PLO2.1  

PLO4 แสดงออกถึงกำรสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่ำนทักษะกำร
อ่ำน กำรเขียน และกำรคิดเลข (3R) เพื่อพฒันำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

CLO2 แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง  

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรสืบค้นและ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพื่อวิเครำะห์กรณีศึกษำของ
รำยวิชำได้ 
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
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เริ่มใช้ปีแรก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ จึงยังไมม่ีกำรพัฒนำและปรบัปรุงรำยวิชำ 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแล้ว นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในรำยวิชำจะสำมำรถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 
Sub PLO2.1 

2.1 กำรบรรยำย (Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำมกระตุ้นระหว่ำง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษำ (case study) 
2.8 กำรอภิปรำยกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 กำรน ำเสนอ (presentations) 

2.1 กำรสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำรประเมินผล
งำนที่ได้รับมอบหมำย 

CLO2 แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
Sub PLO4.4 

4.1 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทีห่ลำกหลำยใน
กำรสบืค้นกิจกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 กำรประเมิ นผล
งำนที่ได้รับมอบหมำย 

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรสืบค้น
และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศเพื่อวิเครำะห์
กรณีศึกษำของรำยวิชำได้ 
Sub PLO5.2 

๕.1 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทีห่ลำกหลำยใน
กำรสบืค้นกิจกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
5.2 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(self-study) 

๕ .1 กำรประเมินผล
งำนที่ได้รับมอบหมำย  

 

 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

ชีววิทยำระดับเซลล์ พลังงำนของเซลล์ โครงสร้ำงและหน้ำทีข่องสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน 
คำร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก เกลือแร่วิตำมิน กลไกกำรท ำงำนของเอนไซม์ กำรเผำผลำญและ 
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กำรควบคุมสำรชีวโมเลกลุ กำรสังเครำะห์โปรตีน ชีวเคมีของเลอืด ปัสสำวะ 
Cellular biology; Cell energy; Structure and function of biomolecules that is proteins, 

carbohydrates, lipids, and nucleic acids, minerals, vitamins; mechanisms of enzymes; 
metabolism and regulation of biomolecules; protein synthesis; biochemistry of blood, urine 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๐ 
ตำมควำมต้องกำรของ

นักศึกษำ 
- ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์

  
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.อำภำภรณ์ เมนะคงคำ 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์พื้นฐำน ช้ัน 
6 อำคำรเกษมศร ี

apaporn@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์

อ.อภิญญำ ชีวะพันธ์ 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์พื้นฐำน ช้ัน 
6 อำคำรเกษมศร ี

apinya@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์

 
 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 
- บทน ำและ 
ควำมส ำคัญของชีวเคมี
ในสิ่งมีชีวิต 
(Introduction to 
Biochemistry) 
  
 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

ผศ.ดร.สุเมธ 
วจนรจนำ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๒ 
- กรดอะมิโน โครงสร้ำง
และหน้ำที่ของโปรตีน 
(Amino acid, Protein 
Structure and 
Function) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.วรญัญำ 
อิ่มประสทิธิชัย 

หน่วยท่ี ๓ 
- จลศำสตรเ์อนไซม์ 
(Enzyme kinetics) 
 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.วรพจน์ 
อุณอนันต ์

หน่วยท่ี ๔ 
- บทน ำของเมแทบอลิ
ซึม โครงสร้ำงของ
คำร์โบไฮเดรต และ
คำร์โบไฮเดรตเมแทบอลิ
ซึม1 (Introduction to 
metabolism and 
Carbohydrate 
metabolism 1) 
 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.อำภำภรณ์ 
เมนะคงคำ 

หน่วยท่ี ๕ 
- คำร์โบไฮเดรตเมแทบอ
ลิซึม2 (Carbohydrate 
metabolism 2) 
 

๒ 
 
 
 
 

- 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.อำภำภรณ์ 
เมนะคงคำ 

หน่วยท่ี ๖ 
- โครงสร้ำงของลิปิด 
และเมแทบอลิซมึของลิ
ปิด 1 (Lipids 
structure and Lipids 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต

อ.อภิญญำ  
ชีวะพันธ์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

metabolism 1) พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

หน่วยท่ี ๗ 
- เมแทบอลิซึมของลปิิด 
๒ (Lipids metabolism 
2) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.อภิญญำ  
ชีวะพันธ์ 

หน่วยท่ี ๘ 
- เมแทบอลิซึมของ
กรดอะมโิน (Amino 
acids metabolism) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.วรญัญำ 
อิ่มประสทิธิชัย 

หน่วยท่ี ๙ 
- โครงสร้ำงของนิวคลีโอ
ไทด์และเมแทบอลิซมึ
ของนิวคลีโอไทด์ ๑
(Nucleotides 
structure and 
Nucleotides 
metabolism 1) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.วรพจน์ 
อุณอนันต ์

หน่วยท่ี ๑๐ 
- โครงสร้ำงของนิวคลีโอ
ไทด์และเมแทบอลิซมึ
ของนิวคลีโอไทด์ ๒
(Nucleotides 
structure and 
Nucleotides 
metabolism 2) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.วรพจน์ 
อุณอนันต ์

หน่วยท่ี ๑๑ 
- ชีวเคมีทำงโภชนำกำร

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 

อ.อภิญญำ  
ชีวะพันธ์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

(Nutrition 
Biochemistry) 

2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 
 

หน่วยท่ี ๑๒ 
- กำรสังเครำะหก์รดนิว
คลีอิคและโปรตีน
(Biosynthesis of 
Nucleic acids and 
Proteins) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

อ.ดร.อำภำภรณ์ 
เมนะคงคำ 

หน่วยท่ี ๑๓ 
- กำรควบคุมกำร
แสดงออกของยีน 
(Gene Regulations) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

ผศ.ดร.สุเมธ 
วจนรจนำ 

หน่วยท่ี ๑๔ 
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ 
Case study 

๒ - 2.4 กรณีศึกษำ (case 
study) 
2.8 กำรอภิปรำยกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 กำรน ำเสนอ 
(presentations) 
๕.1 กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่
หลำกหลำยในกำร
สืบค้นกจิกรรมผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 

2.8. 5.1 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

คณำจำรย ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 กำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง (self-
study) 

หน่วยท่ี ๑๕ 
- ชีวเคมีของเลือด 
ปัสสำวะ 
(Biochemistry of 
blood and urine) 

๒ - 2.1 กำรบรรยำย 
(Lectures) 
2.2 กำรใช้ค ำถำม
กระตุ้นระหว่ำงเรียน 
 

2.1 กำรสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 กำรสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 กำร
ประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

ผศ.ดร.สุดำรัตน์ 
หงวนเสงี่ยม 

รวม 30 -    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 
Sub PLO2.1 

2.1 กำรสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (สอบครั้งที่ 1 และ 2 
และ 3 รูปแบบ MCQ) 
2.7 กำรสงัเกตพฤติกรรม (กำร
สังเกตกำรอธิบำยควำมคิดทั้งในช้ัน
เรียน) 
2.8 กำรประเมินผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย (กำรท ำแบบทดสอบหลงั
เรียน) 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 

CLO2 แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ และ
เข้ำร่วมกจิกรรมกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
Sub PLO4.4 

4.1 กำรประเมินผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย (กรณีศึกษำ) 

ร้อยละ ๕ 

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรสืบค้นและ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพื่อวิเครำะห์
กรณีศึกษำของรำยวิชำได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 กำรประเมินผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย (กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำ) 

ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
พจน์ ศรีบญุลือ และคณะ. (๒๕๕๕) ต ำรำชีวเคมี (ปรบัปรุงครั้งที่ ๖) ขอนแก่น ส ำนักพิมพม์หำวิทยำลัยขอนแก่น
สุเมธ วจนรจนำ (บรรณำธิกำร). (๒๕๖๓). โมเลกลุชีวิต. กรงุเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลเิคช่ัน จ ำกัด 
Ferrier, Denise R. (2014). Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (6th edition). Philadelphia, 

PA: Wolters Kluwer Health 
Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2012). Lehninger principles of biochemistry         

(6th edition). New York: Worth Publishers. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
เอกสำรประกอบกำรสอนของผู้สอน 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
Kevin A., Indira R. and Taralyn T. (2016). Biochemistry free for all. Electronic book version 1.3 

Retrieved from https://biochem.oregonstate.edu/content/biochemistry-free-and-easy  
๖.๔  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์พรอ้มเครื่องฉำย (projector) 
๒. อุปกรณ์ส ำหรับจัดท ำสื่อกำรสอนออนไลน์ เช่น ไมโครโฟน โปรแกรมอัดและ ตัดต่อวิดีโอ  
๓. กรณีศึกษำ (case study) 
๔. วิดีทัศน์ประกอบกำรสอน  
๕. เอกสำรประกอบกำรสอน (power point) 
๖. แบบทดสอบหลงัเรียน (quiz) 
 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

๗.๑.๑ ให้นักศึกษำประเมินผูส้อน และเทคนิคในกำรสอน หลังเสร็จสิ้นกำรบรรยำย 
๗.๑.๒ ให้นักศึกษำประเมินประสทิธิผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ หลังจำกจบรำยวิชำ 

 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ๗.๒.๑ กำรประเมินกำรสอนโดยคณำจำรย์ 
 ๗.๒.๒ กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นในห้องเรียน 
 ๗.๒.๓ ประเมินจำกผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
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๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
        ทำงสำขำวิชำชีวเคมีจะน ำผลกำรประเมินกำรสอนจำกนักศึกษำ และจำกคณำจำรย์ มำใช้เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรสอน รวมทั้งมีกำรจัดต้ังคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำยวิชำ ส ำหรับท ำหน้ำที่
ก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำยวิชำชีวเคมีส ำหรับพยำบำล ภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
พื้นฐำน คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล เพื่อท ำหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพิจำรณำ
ข้อสอบ กำรตัดสินผลกำรศึกษำ 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำฯ มีกระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรำยวิชำฯ น ำผลกำรประเมินของนักศึกษำ อำจำรย์ มำประชุมร่วมกับ ทีมอำจำรย์ผู้สอนเพื่อ
พิจำรณำวำงแผนปรับปรุง และจัดท ำรำยงำน (มคอ.5) ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ รวมถึงมีกำร
ปรับปรุง มคอ 3 ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และหำรือกับอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรเพื่อประกอบกำรพัฒนำ 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๑๐๐๗๑๐๑     จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรบัพยาบาล 
                 Microbiology and Parasitology for Nurse 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  หน่วยกิต        ๒ (๑-๒-๓) 

๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๔) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
๑.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

   
๑.๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. อ.ดร.พญ.ไปรยาภัค สกุลวทญัญู  - วว.(พยาธิวิทยาคลินิก)  

- พบ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล 
- ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย)์  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑. อ.ดร.ธันวา วงษ์สุก - ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตร้อน)  

- วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๕๔-๒๓๕๔ 
Email: thanwa@nmu.ac.th 

๒. อ.ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์  - ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา)  
- วท.ม.(เทคนิคการแพทย์)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

โทรศัพท์ ๐๙๖-๘๖๐-๐๔๘๔ 
Email: 
nutthinee@nmu.ac.th 
 
 

๓. อ.ดร.ชนิตา แสนเยีย - ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก)  
- วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

โทรศัพท์ ๐๙๕-๙๕๑-๔๒๙๑ 
Email: chanita@nmu.ac.th 
 



                                                         ๒                                                             มคอ.๓ 
 

19-๒ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๒. ผศ.ดร.อรุาภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ - ปร.ด.(จลุชีววิทยาสาธารณสุข)  

- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๓ ผศ.ดร.จัตุรงค์ ข าดี - ปร.ด.(อณูชีววิทยา)  
- วท.ม.(วิทยาภูมิคุ้มกัน) 
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๔. ผศ.ดร.ศริิพรรณ บุญศิลป ์ - ปร.ด.(อายุรศาสตรเ์ขตร้อน)  
- วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๕. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองนาค - ปร.ด.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
- วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๖. ผศ.ดร.ลักขณาวัลย์ เจรญิสุข - ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)  
- วท.ม.(ปรสิตวิทยา)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๗. อ.ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ - ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)  
- วท.ม.(เทคนิคการแพทย์)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๘. อ.ดร.ธัญญรัตน์ พรมเล็ก - Ph.D.(Biological Science) Nara Institute of Science 
and Technology 
- วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร)์ 
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๙. อ.ดร.ศิรจิันทร์ ชุณหกาญจน ์
 

- ปร.ด.(พยาธิวิทยาคลินิก)  
- วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๑๐. อ.ดร.นิธิกลุ อักษร - ส.ด.(ปรสิตวิทยา)  
- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

๑๑. อ.ดร.สพญ.ชญานี เศรษฐปราโมทย ์ - ปรด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  
- สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)  

๑๒. อ.ดร.ธันวา วงษ์สุก - ปร.ด.(อายุรศาสตรเ์ขตร้อน)  
- วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๑๓. อ.ดร.เมธาวรรณ ธนัญไชย - ปร.ด.(จลุชีววิทยา)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

๑๔. อ.ดร.ชนิตา แสนเยีย - ปร.ด.(พยาธิวิทยาคลินิก)  
- วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๑๕. อ.ดร.รัศมน แก้ววิชิต - ปร.ด.(วิทยาภูมิคุ้มกัน)  
- วท.ม.(วิทยาภูมิคุ้มกัน)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๑๖. อ.ดร.สายวสันต์ บัวทอง - ปร.ด.(จลุชีววิทยา)  
- วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
- วท.บ.(ชีววิทยา)  

๑๗. อ.อภิญญา พุ่มพวง - วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

๑๘. อ.วิลาวัณย์ จันอินทร ์ - วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ ๒  ช้ันปีที่ ๑   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
      ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  

     อาคารทิวากรวงษ์ประวัติและอาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

     วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภท รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และวงจงชีวิต
ของจุลชีพและปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ การติดต่อ การแพร่ และการกระจายเช้ือ หลักการตรวจและ
ท าลายเช้ือ การระงับการเจรญิเติบโต การใช้ภูมิคุ้มกันในการต้านทานโรคที่เกิดจากจุลชีพ ปรสิตที่ก่อให้เกิดปญัหา
สาธารณสุขที่พบบ่อย การเกิดโรค การป้องกันสัตว์ขาข้อที่เป็นปรสิตภายนอกร่างกายที่เป็นพาหะของโรค 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐาน

ชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 



                                                         ๔                                                             มคอ.๓ 
 

19-๔ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

CLO2 เข้าเรียนตรงต่อเวลา ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาของ
รายวิชาได้ 
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา  
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 
Sub PLO2.1 

๒.๑ การบรรยาย (Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
 

๒.๑ การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 เข้าเรียนตรงต่อเวลา ตั้งใจเรียน 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

๔.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
๔.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๔.๑ การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาของรายวิชาได้ 
Sub PLO5.2 

๕.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 

๕ .๑  การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
๕.๒ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
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หมวดที่ 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

  การจ าแนกประเภท รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และวงจงชีวิตของจุลชีพและปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกาย
มนุษย์ การติดต่อ การแพร่ และการกระจายเช้ือ หลักการตรวจและท าลายเช้ือ การระงับการเจริญเติบโต การใช้
ภูมิคุ้มกันในการต้านทานโรคที่เกิดจากจุลชีพ ปรสิตที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย การเกิดโรค และการ
ป้องกันสัตว์ขาข้อที่เป็นปรสิตภายนอกร่างกายที่เป็นพาหะของโรค 

Classifications, appearances, characteristics, and morphological properties of micro-
organisms and parasites in human; contagious, wide-spread, and cross-infections; basic principles 
of laboratory examinations and disinfections, microbial controls, immunization to resist parasite-
related diseases; most common public health problems causing by parasites; onset of diseases, 
prevention and isolation of disease-carrying by parasites 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษาด้วยตนเอง 

๑๖ - ๓๐ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.ธันวา วงษ์สุก 
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
thanwa@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
nutthinee@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.ดร.ชนิตา แสนเยีย 
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
chanita@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑ แผนการสอน   

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

Lecture ๑: 
Introduction to 
microbiology, nature, 
physiology and 
genetics of bacteria 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.อภิญญา  

Lab ๑: Basic 
techniques to 
microbiology 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การประเมิน 
ผลงานที่ได้รบัมอบ 
หมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๒: Normal 
flora 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

ผศ.อุราภรณ์  

Lab ๒: Gram stain - ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๘ การประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

Lecture ๓: Medically 
important bacteria I 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ศิริพรรณ  

Lab ๓: Medically 
important bacteria I 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๔: Medically 
important bacteria II 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ศิริพรรณ  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

Lab ๔: Medically 
important bacteria II 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๕: Specimen 
collection and 
laboratory diagnosis 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.อุราภรณ์  

Lab ๕: Specimen 
collection, 
transportation, and 
laboratory diagnosis 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

Lecture ๖: 
Antibacterial agents, 
drug resistant and 
microbial control 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อ.อภิญญา  

Lab ๖: Demonstration 
of susceptibility 
testing and 
interpretation 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๗: Medically 
important fungi 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.ธันวา  

Lab ๗: Medically 
important fungi 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

Lecture ๘: 
Roundworms 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ลักขณา
วัลย์  
อ.นิธิกุล  
อ.สายวสันต์  

Lab ๘: Roundworms - ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๙: Flukes 
และ  
Tapeworms 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

ผศ.ลักขณา
วัลย์  
อ.นิธิกุล  
อ.สายวสันต์ 

Lab ๙: Flukes และ  
Tapeworms 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

Lecture ๑๐: Protozoa  ๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ลักขณา
วัลย์  
อ.นิธิกุล  
อ.สายวสันต์ 

Lab ๑๐: Protozoa  - ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๑๑: 
Specimen collection 
in parasitology 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 
 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

ผศ.ลักขณา
วัลย์  
อ.นิธิกุล  
อ.สายวสันต์ 

Lab ๑๑: Specimen 
collection in 
parasitology 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

Lecture ๑๒: 
Entomology 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ผศ.ลักขณา
วัลย์  
อ.นิธิกุล  
อ.สายวสันต์ 

Lab ๑๒: Entomology - ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๑๓: การ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อ.ณัฐธิน ี

Lecture ๑๔: 
Immunization and 
vaccines 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 

อ.รัศมน 
อ.วิลาวัณย์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

Lab ๑๓: Blood cells - ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

Lecture ๑๕: ไวรัสวิทยา
ทางการแพทย ์

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 
  

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 

อ.เมธาวรรณ 

Lab ๑๔: Application 
of Immunology 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 



                                                         ๑๓                                                             มคอ.๓ 
 

19-๑๓ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

Lecture ๑๖: โรคที่เกิด
จากการติดเช้ือไวรัส 

๑ - ๒.๑ การบรรยาย 
(Lectures) 
๒.๒ การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
๔.๑, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
๔.๒, ๕.๒ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ.สพญ.
ชญานี 

Lab ๑๕: Laboratory 
diagnosis in viral 
diseases 

- ๒ ๒.๙ กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๒.๑ การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
๒.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม 
๒.๘ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์
ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คลินิก 

รวม ๑๖ ๓๐    
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 
Sub PLO2.1 

๒.๑ การสอบ MCQ, MEQ, oral examination  
ร้อยละ ๗๕ 
- สอบเนื้อหาภาคบรรยาย จ านวน ๒ ครั้ง ใน
รูปแบบ MCQ  
- สอบเนื้อหาภาคปฏิบัติ จ านวน ๒ ครั้ง ใน
รูปแบบ short answer  
๒.๗ การสงัเกตพฤติกรรม 

๘๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

- การสังเกตการอธิบายความคิดทั้งในช้ันเรียน/
กลุ่มย่อย ร้อยละ ๑๐ 

CLO2 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

๔.๑, ๕.๑ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- ส่งแบบฝึกหัดหรอืผลงานที่ได้รับมอบหมายหรือ
กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมายครบตามจ านวนครั้ง
และก าหนดเวลา ร้อยละ ๕ 

๕ 

CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะหง์านที่ได้รบัมอบหมายของรายวิชา
ได ้
Sub PLO5.2 

๕.๑ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- แบบฝึกหัดหรือผลงานที่ได้รับมอบหมายหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อบรรยายที่
สะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ จ านวน ๑๐ ช้ินงาน ร้อยละ 
๑๐ 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
Kenneth J. Ryan, C. George Ray. (2018).  Sherris Medical Microbiology 7th edition. McGraw-Hill 

Education.  
Murray, PR., Rosenthal, KS., Pfaller, MA. (2015) . Medical Microbiology. 8th edition, Elsevier Health 

Sciences. 
Manson's Tropical Diseases: Expert Consult Basic, 23th edition. Gordon C. Cook. 
กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์. (๒๕๕๕). พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี 
จินตนา  อาจสันเที๊ยะ. (๒๕๕๒). จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก 
ดลฤดี สงวนเสริมศรี. (๒๕๕๘). ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ธีรกุล  อาภรณ์สุวรรณ. (๒๕๕๙) .  ความรู้พื้ นฐานทางภูมิ คุ้มกัน วิทยา (พิมพ์ครั้ งที่  2 ) .  กรุ ง เทพ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (๒๕๕๗). จุลชีวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐). กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประยงค์ ระดมยศ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน. (๒๕๕๖). Atlas of medical parasitology. กรุงเทพฯ: ภาพ

พิมพ์ 
ต้องจิตร ถันชมนาง และคณะ. (๒๕๕๙). กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology), ภาควิชาปรสิตวิทยา 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: คลังนานาวิทยา 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
Tille, PM. (2017) Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. 14th edition, Elsevier Health Sciences. 
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Leelayoova S., et al. (2015). Lecture notes on Medical Parasitology 1sted, Bangkok, 
Phramonkutklao College of Medicine book project. 

Murray, P. R. (2016). Medical microbiology. Philadelphia: Elsevier. 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า    
Goering, R., Dockrell, H., Zuckerman, M., Roitt, I., Chiodini, PL. (2019). Mims’ Medical Microbiology. 

6th edition, Elsevier Health Sciences. 
วิฑูรย์ ไวยนันท์ และพีรพรรณ ตันอารีย์. (๒๕๓๗). ปรสิตวิทยาทางการแพทย์, ศักดิ์โสภาการพิมพ์ กรุงเทพฯ 
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ, ศุขธิดา อุบล, สุดา ลุยศิริโรจนกุล, กอบพร บุญนาค, หทัยรัตน์ เลิศสาราญ, 

บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ. (๒๕๕๙).  ไวรัสวิทยา. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เล่มที่ 1 ส านักพิมพ์อักษรสมัย 
 
๖.๔  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

- เอกสารประกอบการเรียน และวิดีโอประกอบการเรียน 
- คู่มือปฏิบัติการของรายวิชา 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      ๗.๑.๑  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทกุท่านผ่านแบบประเมิน 
 ๗.๑.๒  นักศึกษาประเมินรายวิชาผ่านแบบประเมิน 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

๗.๒.๑  จากการสังเกตการณ์โดยอาจารย์คู่สอน 
 ๗.๒.๒  จากผลการสอบของนักศึกษาแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่อาจารย์ 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวมรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจ า 
อาจารย์พิเศษ และผู้บรรยายพิเศษ (ถ้ามี) เพื่อสรุปคุณภาพ และให้ข้อมูลป้อนกลับในการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา  

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโดยใช้ 

ข้อมูลน าเข้าจาก 
 ๗.๔.๑  การทบทวนผลการประเมินผลของนักศึกษา เช่น ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน การ

กระจายของเกรด ผลสัมฤทธ์ิจากการประเมินจ าแนกตามผลการเรียนรู้ที่ระบุในหมวดที่ ๔ 
 ๗.๔.๒  จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบน าผลการทวนสอบเป็นข้อมูลน าเข้าเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาการประชุมสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
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20-๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ 
                                        ศัลยศาสตร์          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 1010107   เภสัชวิทยา   
                 Pharmacology  

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-๐-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.ดร.วัชราภรณ์  

เทวกุล ณ อยุธยา 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (เภสัชวิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ 022413500 ต่อ 5778 
Email: 
watcharaporn.d@nmu.ac.th  

2. อ.ดร.ภก. สรุชัย  
งามรัตนไพบูลย ์

Doctor of Philosophy 
(Pharmacy) University of 
Nottingham, UK 
Doctor of Philosophy 
(Biopharmaceutical Science) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Master of Engineering 
(Biomedical Engineering) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์ 022413500 ต่อ 5778 
Email: surachai.n@nmu.ac.th 
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1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. ผศ.ดร. วัชราภรณ์  
เทวกุล ณ อยุธยา 

วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. อ.ภก.ดร. สรุชัย งามรัตนไพบูลย ์ Doctor of Philosophy (Pharmacy) University of 
Nottingham, UK 
Doctor of Philosophy (Biopharmaceutical Science) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Master of Engineering (Biomedical Engineering) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. อ.ดร. สุภาวดี ศรีสุวรรณ ปร.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔. อ.ดร. ดิเรก เอกธรรมรัฐ ปร.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๕. อ.ดร.ปานดวงใจ ไทยด ารงค์เดช Ph.D. in Nursing Science 

๖. อ.ดร.จันทรรัตน์ วงศ์อารียส์วัสด ี Ph.D. in Nursing  

๗. อ.ภัทรสิริ พจมานพงศ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่ 

๘. อ.พิรุณนภา เบญ็พาด พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่ 

๙. ผศ.ลดาพร ทองสง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ 2   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      อาคารบริการวิชาการ วังสามเสน  
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ ................................. ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการพื้นฐาน
ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ยาที่ใช้รักษาโรคระบบต่าง ๆ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ 
ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ความสอดคล้องตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO2 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐาน
ชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ               

CLO1 อธิบายสาระส าคัญในพื้นฐานทางเภสัชวิทยา 
เภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ยาที่ใช้รักษา
โรคระบบต่างๆ ความสอดคลอ้งตามนโยบายแหง่ชาติ
ด้านยาและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาติใน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO2 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการใช้ยา
อย่างสมเหตผุลได้  
Sub PLO4.2 
CLO3 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  
Sub PLO4.4 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖5 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 อธิบายสาระส าคัญใน
พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัช
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา 
ยาที่ใช้รักษาโรคระบบต่าง ๆ ความ
สอดคล้องตามนโยบายแห่งชาติ

2.1 การบรรยาย (lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ด้านยาและยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบยาแห่งชาติในการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 
Sub PLO2.1 

 

CLO2 เขียนรายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาการใช้ยาอย่างสมเหตุ
ผลได้  
Sub PLO4.2   
 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO3 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง  
Sub PLO4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 



๕ 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ยาที่ใช้รักษาโรคระบบต่าง  ๆ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบทางเดินหายใจ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ความสอดคล้องตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

 Principles and theories of pharmacology, pharmacokinetics and pharmacodynamic; 
drugs used in the treatment of gastrointestinal system, central nervous systems, autonomic 
nervous systems, cardiovascular system, renal, endocrine system, respiratory system, antibiotic, 
chemotherapy; National Drug Policy (NDP) and concepts of Rational Drug Use 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ.ดร.วัชราภรณ์  
เทวกุล ณ อยุธยา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล 

watcharaporn.d@nmu.ac.
th 

๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.ดร.ภก.สุรชัย  
งามรัตนไพบูลย ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล 

surachai.n@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 หลักการเบ้ืองต้น
ทางเภสัชวิทยา ๑ 
  

๒ - 

 

2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๒ หลักการเบ้ืองต้น
ทางเภสัชวิทยา ๒  
 

๒ - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๓ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัต ิ
 

๒ - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๔ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
หัวใจ หลอดเลือดและไต ๑ 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล

คณาจารย์
ผู้สอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

learning) งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยท่ี ๕ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
หัวใจ หลอดเลือดและไต ๒ 
และยาท่ีมีผลต่อระบบเลือด 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๖ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ๑ 
 

๒ - 

 

2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๗ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ๒ 
ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ 
(opioid analgesics) และ 
NSAIDs 

๒ - 

 

2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๘ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ทางเดินอาหาร 
 

2 

 

 

 

 

- 

 

2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๙ ยาท่ีมีผลต่อระบบ
ต่อมไร้ท่อ 
 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๑๐ ออทาคอยด์ 
และยาท่ีมีผลระบบทางเดิน
หายใจ 
     

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๑๑ ยาต้านการ 
ติดเชื้อ 1 
 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ

คณาจารย์
ผู้สอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

มอบหมาย 
  

หน่วยท่ี ๑๒ ยาต้านการ 
ติดเชื้อ ๒ 
 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๑๓. ยาตา้นปรสิต 
(antiparasitic drugs)  
ยาต้านมะเร็งและยาออกฤทธิ์
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

2  2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๑4. พิษจากการใช้
ยาและยาตา้นพิษ เซรุ่ม สาร
น้ า เกลือแร่ วิตามิน 
ออกซิเจน 

2  2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยท่ี ๑5. การใชย้าอยา่ง
สมเหตุผล 

๒ - 2.1 การบรรยาย 
(lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
4.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศที่

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.6 การ
น าเสนองานที่
ได้รับ
มอบหมาย
4.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ

- คณาจารย์ผู้
ร่วมสอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสือ่ออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

มอบหมาย 

รวม 30 -    

 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
การประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 อธิบายสาระส าคัญในพื้นฐาน
ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของยา ยาที่ใช้รักษาโรค
ระบบต่างๆ ความสอดคล้องตาม
นโยบายแห่งชาติด้านยาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติในการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
 Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (65%) 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
(5%) 
 
 
 

ร้อยละ  70 

CLO2 เขียนรายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาการใช้ยาอย่างสมเหตผุลได้  
Sub PLO4.2 

๔.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษาการใช้
ยา) 
 

ร้อยละ  10 

CLO3 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง  
Sub PLO4.4 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (น าเสนอ ร้อยละ 10 /การ 
เข้าห้องเรียน ร้อยละ 5 /ประเมิน
ตนเอง ร้อยละ 3 /ประเมินเพื่อน ร้อย
ละ 2) 

ร้อยละ  20  

รวม ร้อยละ 100 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
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คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล.  
(2560). คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Teacher’s Guide for Promoting  
Rational Drug Use. นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา. (๒๕๕๕). เภสัชวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์แห่ง  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นภัตสร กุมาร์. (๒๕๕๗). คู่มือการใช้ยา. สมุทรปราการ: ณัฎฐ์อักษร พับลิชช่ิง. 
ปิติ กฤษฏิคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ฐิติมา ด้วงเงิน และอุษณีย์ วนรรฆมณี. (๒๕๕๗). เภสัชบ าบัดในโรค 
        เรื้อรังที่พบบ่อย และกรณีศึกษา เล่ม ๒. สงขลา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
พิสนธ์ิ จงตระกูล. (2560). การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน primary care (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:  วนิดาการพิมพ์. 
โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สุชาดา สูรพันธ์ุ และฐิติมา ด้วงเงิน. (๒๕๕๖). เภสัชบ าบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อย 
        และกรณีศึกษา เล่ม ๑. สงขลา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี และสุวรา วัฒนพิทยากุล. (๒๕๕๘). ยาส าหรับความดันเลือดสูง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  
        แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Burchum, J. R., & Rosenthal, L. D. (2016). Lehne’s Pharmacology for Nursing Care. St. Louis:   
        Saunder & Elsevier. 
Carter, R. (2014). Saunders Nursing drug Handbook 2014. St. Louis:  Saunders & Elsevier. 
Carter, R. (2014). Mosby’s 2014 Nursing Drug Reference (27th ed.). St. Louis:  Mosby & Elsevier. 
Karch, A. M. (2015). Lippincott Nursing Drug Guide. Philadelphia: Wolters Kluwer.    
Lehne, R. A. (2013). Pharmacology for nursing care (8th ed.). St. Louis: Saunders & Elsevier. 
Stein, S. M. (2015). Boh’s Pharmacy Practice Manual a Guide to the Clinical Experience (4th ed.).  

Philadelphia: Wolters Kluwer Health.    
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
       - 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
 6.3.1 หนังสือ ได้แก่ 

- ณัฐวุธ สิบหมู่. (๒๕๕๙). เภสัชวิทยา: เนื้อหาส าคัญและแบบฝึกหัด (Pharmacology: Principles and 
Exercises). ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชช่ิง. 

- วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ และ ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร. (๒๕๖๒).  เภสัชวิทยา  ส าหรับนักศึกษา 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม ๑. ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ ๙. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 

- Katzung, B.G. (2018). Basic & Clinical Pharmacology (14thEd). New York: McGraw-Hill 
Education.   

- Whalen, K., Sharma, S., & Velpandian, T. (2018). Lippincott’s Illustrated Reviews: 
Pharmacology (South Asian ed.).  New Delhi: Wolter Kluwer. 

 6.3.2 วารสาร ได้แก่  
  - วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice)  
  - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (Thai Pharmaceutical and Health Science Journal) 
  - วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Science) 

 6.3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ได้แก่ 
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       - ฐ าน ข้อมู ล  EBSCO Publishing’s, CINAHL, Science Direct, Springer Link e Journal, Scopus, 
Clinical Key, McGraw-hill 
       - เว็บไซต์/ฐานข้อมูลการใช้ยา ได้แก่  
         https://www.gpo.or.th 
    http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Pages/Main.aspx 
 ๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 -  

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเภสัชวิทยา 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน ก่อนและสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 



  ๑                                       มคอ.3 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร์    
                                        และเวชศาสตร์เขตเมือง 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2005101     การสร้างเสริมสุขภาพคนเมือง 
                 (Urban Health Promotion)  

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๒ หน่วยกิต        ๒ (2-0-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ.ดร.บุษกร สหีรัตนปทมุ - Doctor of Philosophy in Nursing  

  (Ph.D. in Nursing), 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต                   
  (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)  
- พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและการรักษา 
  โรคเบื้องต้น 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลอาชีวอนามัย 

โทรศัพท์ 097-1502135 
Email: 
bussakorn@nmu.ac.th 

2. อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาล 
  สาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ 
  ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
 

โทรศัพท์ 089-6712213 
Email: 
panidnun@nmu.ac.th 
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1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสขุ)  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

2. ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

3. อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

4. ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

5 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์) 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

6 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Major in 
Tropical nutrition and Food Science  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์)  
(มีประสบการณ์สอนการพยาบาลอนามัยชุมชน 6 ปี)  

7 อ.ดร.บุษกร สีหรัตนปทุม - Doctor of Philosophy in Nursing (Ph.D. in Nursing), 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัต ิครอบครัว) 
- พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและการรักษาโรคเบือ้งต้น 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลอาชีวอนามัย  

8 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

9 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

10 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
11 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
12 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ 
 ฉุกเฉิน 
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ 
 พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
 

13 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
14 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

 

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
    ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๒ 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
      ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
     ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ ๙ กรกฎาคม 2564   

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับแนวคิดของการ
สร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในเขต
เมือง จิตวิทยาพัฒนาการ โภชนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัย 
  
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์  มี ระ เบียบ วินัย               
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
Sub PLO 1.3 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ 
คนเมือง  
 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานชีวิต
ทั้งด้านสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

CLO3 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
การปฏิบัตงิาน และในชีวิตประจ าวัน 
Sub PLO4.3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 

CLO4 แสดงความเห็นต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัว่าสิ่งใด
ถูก ผิด ควรท า ไม่ควรท า 
Sub PLO6.1 
CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ 
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็น
พื้นฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวัน 
Sub PLO4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO4 แสดงความเห็นต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั
ว่าสิ่งใดถูก ผิด ควรท า ไม่ควรท า 
Sub PLO6.1 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions)  
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
 
 

6.1 การสงัเกตการ
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.4 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ 
Sub PLO6.2 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
  แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในเขตเมือง จิตวิทยาพัฒนาการ โภชนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
สุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัย 
 Concepts of health promotion; theories of health promotion; health behavior, factors 
influencing on health of individuals, families, and communities in urban area; development 
psychology; nutrition; health promotion, disease prevention; urban health care of all ages. 
 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๐ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.บุษกร สหีรัตนปทมุ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตเมือง 

bussakorn@nmu.ac.th 
โทรศัพท์ 097-1502135 
 

(๒ หน่วยกิต/เวลา ๒ 
ช่ัวโมง) 

อ.พนิตนันท์  พรหมด า ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตเมือง 

panidnun@nmu.ac.th 
โทรศัพท์ 089-6712213 
 

(๒ หน่วยกิต/เวลา ๒ 
ช่ัวโมง) 

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี ๑ 
แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพ 

๒ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต

อ.ดร.นุศ  
ทิพย์แสนค า 

mailto:bussakorn@nmu.ac.th
mailto:panidnun@nmu.ac.th
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
- แนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริม
สุขภาพ 
- ตัวช้ีวัดภาวะสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพ ประเด็น แนวโน้ม 
นโยบายการสร้างเสรมิสุขภาพ
ในปัจจบุัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กับความเจ็บป่วย 

นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

หน่วยท่ี ๒  
ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  
๑.ทฤษฎีระดับรายบุคคล  
  - ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือ
ด้านสุขภาพ (Health Belief 
Model 
- ทฤษฎีข้ันตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Transtheoretical  
Model) 
  - ทฤษฎีการสร้างเสริม
สุขภาพ (Pender’s Health 
Promotion Model) 
๒.ทฤษฎีระหว่างบุคคล 
๓.ทฤษฎีระดับกลุ่ม 
 - ทฤษฎีการเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment Theory) 
 - ทฤษฎีแบบจ าลองการ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
(PRECEDE – PROCEED 
Model) 
- ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการ
สร้างเสรมิสุขภาพ 

 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

- 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

 
 
ผศ.ปราลีณา 
ทองศร ี
 
 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี ๓ 
จิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัย
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
พัฒนาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาพฒันาการ 
พัฒนาการทุกช่วงวัย และการ
ส่งเสริมพฒันาการ 

๒ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.
อารยา  
เชียงของ 

หน่วยท่ี ๔ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนในเขตเมือง และการ
สร้างเสรมิสุขภาพในวัยต่างๆ  
 
- วัยเด็กและวัยรุ่น 
 
 
 
 

- วัยท างาน 
 
 
  
- วัยสูงอายุ 

 
 
 

 
 
 

๒ 
 
 

 
 
 
 

๒ 
 
 

 
 

๒ 

 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

 
 
 
 
 
 
อ.จิรนุช  
งามยิ่งยศ 
 
 
 
 
 
อ.ดร.บุษกร  
สีหรัตนปทมุ 
 
 
 
อ.ณัฐศิวัช  
ชุมฝาง  



  ๘                                       มคอ.3 

21-๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี ๕ 
บทบาทของพยาบาลในการ
สร้างเสรมิสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในสังคม
เมือง 
(ชุมชนแออัด ชุมชน
คอนโดมิเนียม ชุมชนบ้านเดี่ยว) 

 
๒ 
 

 

 
- 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

 
อ.นิตยา  
สุขชัยสงค์ 
 
 
  

หน่วยท่ี ๖ 
วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
๑ การจัดการความเครียดและ
การลดพฤตกิรรมเสี่ยง
(แอลกอฮอล์และบุหรี่) 

 
๒ 
 

 

 
- 
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.
อารยา  
เชียงของ 
 

๒ การออกก าลังกายเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 

๒ 
 
 
 

 
  
 

 

- 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ. อภิชญา  
ก้งซ่า 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
๓ โภชนาการ 
๓.1 ความหมายและ
ความส าคัญของโภชนาการ 
เพื่อสุขภาพ  
๓.2 แหล่งของสารอาหาร  
๓.3 การประเมินภาวะ
โภชนาการ 
๓.4 มาตรฐานอาหารบริโภค  
๓.5 อาหารสมดลุและอาหาร
แลกเปลี่ยน  

 ๕ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.จารุณี 
เทียบโพธ์ิ/ 
อ.นิตยา  
สุขชัยสงค์ 
 
 
 

๓.6 ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารในภาวะปกติตาม
ช่วงวัย 
๓.7 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
โภชนาการเพื่อการสง่เสรมิ
สุขภาพตามช่วงวัย  

 
 

 
๑ 
 

 
 

 
 
- 

 
 
 
 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
learning modules, 
blogs, electronic 
resources 
6.2 การอภิปราย
กลุ่ม (group 
discussions) 

 
 
 
 

4.1 การประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน 
 

 
 
 
 

อ.ดร.จารุณี 
เทียบโพธ์ิ/ 
อ.นิตยา  
สุขชัยสงค์ 
และ
คณาจารย์
ภาควิชาฯ       

หน่วยท่ี ๗ 
กลยุทธ์และกลวิธีการสรา้ง
เสริมสขุภาพในทุกช่วงของสุข
ภาวะ  
7.1 การสร้างนโยบาย

 
๒ 

 
- 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  

1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 

 
อ.ศศวรรณ 
อัตถวรคุณ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
สาธารณะเพือ่สุขภาพ 
7.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อ
ต่อสุขภาพ 
- การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชน
ให้เข้มแข็ง  
7.3 การสร้างกลุ่มสนับสนุน
ทางสงัคม 
7.4 การพัฒนาทักษะส่วน
บุคคล 
      - การสอนสุขศึกษา และ 
การเขียนแผนการสอน 
7.5 การปรับเปลี่ยนระบบ
บริการสาธารณสุข 

 
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

oral 
examination 
 

หน่วยท่ี ๘ 
การวางแผนและการเขยีน
โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ 
 
 

 
๒ 

 
- 

 
1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์  
1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
6.2 การอภิปราย
กลุ่ม (group 
discussions) 

 
1.2, ๒.๗  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
 

 
ผศ.วัลยา           
ตูพานิช 

รวม 30 -    
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๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม
การเข้าช้ันเรียนและการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 

ร้อยละ ๕ 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานชีวิตทั้ง
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Sub PLO2.1 
 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination 
(การสอบ MCQ% 
สอบครั้งที่ ๑ และสอบครั้ง
ที่ ๒ ร้อยละ 80%) 
4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๘๐ 

CLO3 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการ
ปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวัน 
Sub PLO4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO4 แสดงความเห็นต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัว่าสิ่งใดถูก ผดิ 
ควรท า ไม่ควรท า 
Sub PLO6.1 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน 

ร้อยละ ๑๐ 
 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้เหตผุล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆ 
Sub PLO6.2 

รวม 100 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
วันเพ็ญ แก้วปาน. (2561). ภาวะผู้น า: หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = 

Leadership: principles and application in community nurse practitioner. อรุณการพิมพ์.  
วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2561). เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 3 หลักการดูแลสุขภาพที่บ้านและการเยี่ยมบ้าน

ส าหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์: / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ. โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศึกษาและการสง่เสรมิสุขภาพ หน่วยที่ 9-15: Health Education and Health 
Promotion. (2562). โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). Family health care nursing: 
theory, practice, and research. F.A. Davis Company.  

Nies, M. A., & McEwen, M. (2019). Community/public health nursing: promoting the health of 
populations. Elsevier.  

๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
      6.2.1 หนังสือเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนส านักพิมพ์อื่นๆ  
      6.2.2 ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ web site, E-Book, E-Learning เป็นต้น  
๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า    
      6.3.1 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 

6.4.1 สไลด์ จาก program PowerPoint ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 
6.4.2 วีดิทัศน์การสอน โดยผ่านระบบ Online โดยผ่าน google meeting, You tube เป็นต้น 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน  
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยในชุมชน

เมือง 
๗.๒.๔ การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อการส่งเสริม

สุขภาพตามช่วงวัย 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  

ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา                 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง              
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์   

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรแ์ละเวชศาสตร์เขตเมือง 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๒๐05102   วิทยาการระบาด ชีวสถิติและสถิตเิพื่อการวิจัย 
                 Epidemiology Biostatistics and Statistics for Research

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(๑-2-3)   
 
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพื้นฐานชีพ   
    
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ กำรติดต่อ 
1. ผศ.ดร.อารยา เชียงของ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต)์ 
Email araya@nmu.ac.th 
เบอร์โทร 0818709664 

2. อาจารย์นิตยา งามด ี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
สาธารณสุข) 

Email nittaya@nmu.ac.th 
เบอร์โทร 

    
 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสขุ)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

2. ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

3. อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

4. ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

5 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์)  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  

6 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Major in Tropical 
nutrition and Food Science  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์)  

7 อ.ดร.บุษกร สีหรัตนปทุม - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 

8 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

9 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

10 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
11 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
12 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
13 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
14 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ 2   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรคในชุมชน การวัดทางระบาดวิทยา การศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดโรค การป้องกันและควบคุมโรค แนวคิดและหลักการ
ของชีวสถิติ สถิติเพื่อการวิจัยได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของรำยวิชำ (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO1.3 
 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 
 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญในหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาการระบาด และชีวสถิติเพื่อการวิจัย  
Sub PLO2.1 
CLO3 ประเมินและประยกุต์ข้อมลูเกี่ยวกบัวิทยาการ
ระบาดและชีวสถิติ เพื่อวางแผนในการเฝ้าระวัง 
สอบสวน ควบคุมและปอ้งกันโรคในชุมชนได้  
Sub PLO2.8 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

CLO4 อ่านและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมลูทาง
ชีวสถิติจากโปรแกรมส าเรจ็รปูได้ 
Sub PLO4.3, 4.4  

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  

CLO5 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลู
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างองิ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  
 
 
 
 

CLO6 แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์
กรณี ศึกษาเพื่ อประเมินสถานการณ์  ข้อมูลทาง
วิทยาการระบาด และชีวสถิติ ถึงความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล รวมถึงการประเมินกระบวนการทางวิทยาการ
ระบ าด  และการ เกิ ดผลกระทบต่อสั งคม จาก
สถานการณ์ในกรณีศึกษา  
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
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เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา



 

หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน 
เข้าเรียนตรงเวลา แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
Sub PLO1.3 

1.2 สร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญในหลักการ
และแนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยา และ
ชีวสถิติเพื่อการวิจัย 
Sub PLO2.1 

2.1 บรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination 

CLO3 สามารถประเมินและประยุกต์
ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาและชีวสถิ
ติ เพื่อวางแผนในการสอบสวนโรค 
และป้องกันโรคในชุมชนได้  
Sub PLO2.8 

2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study)  

2.1 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO4 อ่านและเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตจิากโปรแกรม
ส าเร็จรูปได ้
Sub PLO4.3, 4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO5 สามารถใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูสถิตเิชิง
พรรณนา และสถิติอ้างองิ  
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกิจกรรม
ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์  ( online 
activities) เ ช่ น  multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

CLO6 สามารถแสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจรงิในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เพื่อประเมินสถานการณ์ ข้อมูลทาง

6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ระบาดวิทยา และชีวสถิติ ถึงความ
น่าเช่ือถือของข้อมลู รวมถึงการ
ประเมินกระบวนการทางระบาดวิทยา 
และการเกิดผลกระทบต่อสังคมจาก
สถานการณ์ในกรณีศึกษา 
Sub PLO6.2 

 มอบหมาย 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
  แนวคิดของวิทยาการระบาด การเกิดโรคและการกระจายของโรคในชุมชน การวัดทางระบาด
วิทยา การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดโรค การป้องกันและควบคุมโรค  
แนวคิดและหลักการของชีวสถิติ และสถิติเพื่อการวิจัย ชนิดของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติอ้างอิง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

Concepts of epidemiology; determinant, and distribution of diseases in 
community; measurement in epidemiology; epidemiological studies; epidemiological 
surveillance; investigation; disease prevention and control; concepts and principles of 
biostatistics and statistics for research; types of data; statistical analysis descriptive, and 
inferential statistic; use of statistical software program 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

15 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
30 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

อาจารย ์ สถานท่ีติดต่อ e-mail 
จ านวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ผศ.ดร.อารยา เชียงของ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ฯ araya@nmu.ac.th 1 

อ.นิตยา งามด ี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ฯ nittaya@nmu.ac.th 1 
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หมวดท่ี 5  แผนกำรสอนและกำรประเมินผลรำยวิชำ 
๕.๑  แผนกำรสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง  
หน่วยท่ี ๑ แนวคิดพ้ืนฐาน
ทางวิทยาการระบาด 
ความหมาย ขอบเขต 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์
ของวิทยาการระบาด 
ธรรมชาติของการเกิดโรค 
การกระจายโรคในชุมชน 

1 2 
 
 
 
 
 

1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1 บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผ.ศ.อารยา เชียง
ของ 
อ.นิตยา  งามดี 

หน่วยท่ี ๒ ดัชนีชี้วัดสภาวะ
สุขภาพชุมชน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัดัชนี
อนามัย ความหมายและ 
ประโยชน์ของดัชนีอนามัย 
ดัชนีอนามัยที่วัดการป่วยการ
ตาย  
การค านวณสถิติชีพ และดัชนี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

1 2 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1 บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.วิเชษฐ์  
เชิดสันเทียะ 
อ.อภิชญา  
ก้งซ่า 

หน่วยท่ี 3 การศึกษาทาง
วิทยาการระบาด 
การศึกษาเชิงพรรณนา 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์  
การศึกษาเชิงทดลอง 
จริยธรรมทางวิทยาการ
ระบาด 

1 3 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.นุศ                
ทิพย์แสนค า 
ผศ.ดร.อารยา 
เชียงของ 

หน่วยท่ี 4 การเฝ้าระวังและ
การสอบสวนโรค 
ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการสอบสวนโรค 
วิธีการด าเนินงานการเฝ้า
ระวังทางวิทยาการระบาด 
บทบาทของพยาบาลในการ
เฝ้าระวังและสอบสวนโรค 

1 2 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.จารุณี 
เทียบโพธ์ิ 
อ.จิรนุช  
งามยิ่งยศ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง  
study) 

หน่วยท่ี 5 การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ความหมายของการป้องกัน
และควบคุมโรค 
ประเภทของการปอ้งกันโรค 
แนวทางการปอ้งกันโรคและ
มาตรการควบคุมโรค 
บทบาทของพยาบาลในการ
ป้องกันโรคและควบคุมโรค 

1 2 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.นิตยา                 
สุขชัยสงค์ 
อ.ณัฐศิวัช  
ชุมฝาง 

หน่วยท่ี 6 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
ชีวสถิติและสถิติ  ชนิดของ
ข้อมูล  มาตรวัดข้อมูลและ
ประเภทของตัวแปร  

2 1 
 
 
 
 

1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผ.ศ.อารยา เชียง
ของ 
อ.นิตยา  งามดี 

หน่วยท่ี 7    
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
ค่าเฉลี่ย  มัธยฐาน  ฐานนิยม  
การ เลื อ ก ใช้ ส ถิ ติ ที่ ใช้ วั ด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การวัดการกระจาย  
พิสัย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความแปรปรวนของข้อมูล 
สัมประสิทธ์ิการกระจาย  

๒ 1 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผ.ศ.อารยา  
เชียงของ 
อ.อภิชญา  
ก้งซ่า 
 

หน่วยท่ี 8 
การแจกแจง การแจกแจง
แ บ บ โ ค้ ง ป ก ติ  ค ะ แ น น
มาตรฐาน 
การประมาณ ค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน 

2 1 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.นุศ                
ทิพย์แสนค า 
อ.นิตยา  งามดี 

หน่วยท่ี 9 
การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความแตกต่าง

2 1 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

ผ.ศ.อารยา  
เชียงของ 
อ.อภิชญา  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง  
ระหว่างค่าเฉลี่ย 
การทดสอบสมมติฐานความ
แปรปรวนทางเดียว 

2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ก้งซ่า 
 

หน่วยท่ี 10 
ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น
เกี่ยวกับสหสัมพันธ์ เพียร์สัน  
การทดสอบไคว์สแสวร์ 

2 1 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.1บรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

ผ.ศ.อารยา  
เชียงของ 
อ.อภิชญา  
ก้งซ่า 
 

หน่วยท่ี ๑1 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
การแปลผล การอภิปรายผล
และการน าเสนอข้อมูลเพื่อ
การศึกษา การวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข 

 
 

8 1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย 
2.10 ก าร น า เส น อ 
(presentations) 
2.14, 4.2 การศึกษา
ค้นค ว้าด้ วยตน เอ ง 
(self-study 
6.6 มอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.1, 6.2 
รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6,6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 
การประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

คณาจารย ์
 

หน่วยที่ 11 การน าหลัก
วิทยาการระบาด ชีวสถิตมิา
ใช้ในการวิจัยทางสุขภาพและ
งานสาธารณสุข 
กรณีศึกษา 
 

 6 
 
 

1.2 สร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินยั 
2.10 ก าร น า เส น อ 
(presentations) 
2.14, 4.2 การศึกษา
ค้นค ว้าด้ วยตน เอ ง 
(self-study 
6.6 มอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.1, 6.2 
รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6,6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8, 4.1, 5.1 
การประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

คณาจารย ์
 
 



 

22-๑๐ 
 

 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วน  
CLO 1. แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO1.3 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม (2.5) 2.5 

CLO 2. อธิบายสาระส าคัญในหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับระบาดวิทยา และชีวสถิตเิพื่อการวิจัย 
Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (55 ) 
2.8 งานที่ได้รับมอบหมาย (5) 

60 

CLO 3. สามารถประเมินและประยกุต์ข้อมลูเกี่ยวกบั
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ เพื่อวางแผนในการสอบสวน
โรค และปอ้งกันโรคในชุมชนได้ Sub PLO2.2 

2.1 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (5) 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) 

10 
 
 
 
 

CLO 4. อ่านและเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตจิากโปรแกรมส าเร็จรูปได ้
Sub PLO4.2, 4.3, 4.4 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (10)  

10 

CLO 5. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างองิ  
 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (15)  

15 

CLO ๖. สามารถแสดงเหตผุล ข้อเทจ็จริงในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อประเมินสถานการณ์ ข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา และชีวสถิติ ถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
รวมถึงการประเมินกระบวนการทางระบาดวิทยา และ
การเกิดผลกระทบตอ่สงัคมจากสถานการณ์ในกรณีศึกษา 
Sub PLO6.1, 6.2 

6.2 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  2.5 

  100  

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก    5 เล่ม  
นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. (2557). วิทยาการระบาดและการป้องกันการติดเช้ือที่ต าแหนง่ผ่าตัด. เชียงใหม่: คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, . 
ปาริชาติ  โรจน์พลากร-กู๊ซและยุวดี  ฤาชา. (๒๕๕๖). สถิติส ำหรับงำนวิจัยทำงกำรพยำบำลและกำรใช้โปรแกรม 

SPSS for Windows. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ปัทมา  สุพรรณกลุ. (๒๕๕๗). กำรวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัยด้ำนสำธำรณสุขด้วยโปรแกรมส ำเรจ็รปู SPSS จำก

ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ. พิษณุโลก: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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อะเค้ือ  อุณหเลขกะ.(2556).  ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล.เชียงใหม่: โรง
พิมพ์มิ่งเมอืงเชียงใหม่. 

Friis, H R..& Seller, A. T. (2004) . Epidemiology for Public Health Practice.(3rded). Sudbury: MA.; 
Jones and Bartlett Publishers. 

๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
 ๖.๒.1 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค กองวิทยาการระบาด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และ
สถิติชีพของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 ๖.๒.2 ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่  website U.S. CDC ( http://www.CDC.gov) 
องค์การอนามัยโรค (www.who.int) ส านักวิทยาการระบาด (http://www.boe.moph.go.th/) กรมควบคุมโรค 
(https://ddc.moph.go.th/) 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
 ๖.๓.๑ หนังสือได้แก่ 
Baum, F. (2002).The New Public Health(2nded.). Victoria: Oxford University Press. 
Mckenzine, J.F., Pinger, R.R., &Kotecki, J.E. (1999). As Introduction to community Health 
 (3rd ed.).Boston: Jones and Bartlett Publishers. 
สมชาย  สุพันธ์ุวนิช. (๒๕3๙). หลักวิทยาการระบาด. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
 ๖.๓.๒ วารสารได้แก่ Journal of Epidemiology and Community Health 
 ๖.๓.๓ ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่  
-รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์ (http://www.epid.moph.go.th/wesr/)  
-Disease Outbreak News (DONs) (https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news) 
 ๖.๓.๔ คลิปวิดีโอภาพยนตร์เกี่ยวกับการสืบสวนและการควบคุมโรคระบาด 
 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - คลิปวิดีโอภาพยนตร์เกี่ยวกับการสืบสวนและการควบคุมโรคระบาด 
 - โปรแกรม Power Point เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด การเกิดโรคและการกระจาย
ของโรคในชุมชน ดัชนช้ีีวัดสภาวะอนามัยของชุมชน และการศึกษาทางวิทยาการระบาด 
 - โปรแกรม SPSS  

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
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7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์..... 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2001101  แนวคิดหลักทางการพยาบาล 
                               Core Concepts in Nursing  

1.2 จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  
    1 หน่วยกิต  1(1-0-2) 
 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ.ร.อ.ญ. นิษา วงษ์ชาญ 

 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)  

โทรศัพท์ 094-4958853 
Email: nisa@nmu.ac.th  

2 อ.ศิราพร ปิ่นวิหค      - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

โทรศัพท์ 081-9821719 
Email: siraporn@nmu.ac.th 

 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผศ.ดร.สุณี  เวชประสิทธ์ิ - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา)   

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  
๒ อ.ร.อ.หญงิ นิษา วงษ์ชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)  
๓ อ.ศิราพร ปิ่นวิหค    - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๔ อ.นลิณี  เชยกลิ่นพุฒ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๕ อ.ดวงกมล สุขทองสา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล)  
๖ อ.ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร)์  

- ป.การพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

mailto:nisa@nmu.ac.th
mailto:siraporn@nmu.ac.th
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๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ 1   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
     ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
      ไม่มี 
1.8 สถานท่ีเรียน 
      คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ (ออนไลน์) 
1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติและวิวัฒนาการวิชาชีพ
พยาบาล แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวม การสื่อสารทางการพยาบาล มิติทางการ
พยาบาล 

 

2.2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
      

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของประวัติและวิวัฒนาการ
วิชาชีพพยาบาล แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการ
พยาบาล การดูแลอย่างองค์รวม การสื่อสารทางการ
พยาบาล มิติทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO3 เขียนรายงาน วิเคราะห์กรณี ศึกษาโดยใช้     
องค์ความรู้แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล 
การดูแลอย่างองค์รวมได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาโดย
ใช้แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแล
อย่างองค์รวมได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
Sub PLO5.2 
 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดหลักและทฤษฎี
ทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖4 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของประวัติและ
วิวัฒนาการวิชาชีพพยาบาล แนวคิดหลักและ
ทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวม 
การสือ่สารทางการพยาบาล มิติทางการ
พยาบาลได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination  

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาโดย
ใช้ความรู้แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการ
พยาบาล การดูแลอย่างองค์รวมได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดหลักและทฤษฎี
ทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวมได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 

๕.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิด
หลักและทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแล
อย่างองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.4 การน าเสนอ (presentations)  
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.4 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

ประวัติและวิวัฒนาการวิชาชีพพยาบาล แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวม 
การสื่อสารทางการพยาบาล มิติทางการพยาบาล 

History and development of nursing science; core concepts and nursing theories; holistic 
care; communication in nursing; dimension of nursing 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ร.อ.หญงิ นิษา วงษ์ชาญ  ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

nisa@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.ศิราพร ปิ่นวิหค ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

siraporn@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 ประวัติและ
วิวัฒนาการวชิาชีพพยาบาล  
- ความเป็นมาของการ
พยาบาลในต่างประเทศ      
- ความเป็นมาของการ
พยาบาลในประเทศไทย 
 - ประวัติและผลงานบุคคล
ส าคัญในวิชาชีพพยาบาล 
- ความเป็นมาของคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

1 - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุณี 
เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎี
และกระบวนทัศน์ทางการ
พยาบาล  
- ความหมายของมโนทัศน ์
กรอบแนวคิด และทฤษฎี 
- ชนิดของทฤษฎีทางการ
พยาบาล 
- ประโยชน์ของทฤษฎีและ
กรอบแนวติด 
- กระบวนทัศน์หลักทางการ
พยาบาล 
      - บุคคล 
      - สุขภาพ 
      - สิ่งแวดล้อม 
      - การพยาบาล 

2   - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ร.อ.ญ.นิษา 
วงษ์ชาญ 

หน่วยท่ี ๓ ทฤษฎีทางการ
พยาบาล  
- ทฤษฎีการปรับตัวของรอย 
- ทฤษฎีการดแูลตนเองของ     
โอเร็ม 
- ทฤษฎีการบรรลุเปา้หมาย
ของคงิ 
- ทฤษฎีระบบของนิวแมน 
- แนวคิดการจดัการอาการ 

๓ - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ศิราพร  
ปิ่นวิหค/ 
อ.ร.อ.ญ.นิษา 
วงษ์ชาญ/ 
อ.นลิณี         
เชยกลิ่นพฒุ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- ทฤษฎีการเปลีย่นผ่าน 
หน่วยท่ี ๔ การดูแลอย่างองค์
รวม   
- ความหมายการพยาบาลแบบ
องค์รวม   
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พยาบาลแบบองค์รวม 
- บทบาทพยาบาลในการดูแล
แบบองค์รวม 
     - ด้านร่างกาย 
     - ด้านจิตใจ 
     - ด้านสังคม 
     - ด้านจิตวิญญาณ 
- แนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ในการดูแลแบบองค์รวม 

๒  

 

 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุณี 
เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี ๕ การสื่อสาร
ทางการพยาบาล  
- ความหมายของการสื่อสาร
ทางการพยาบาล 
- ประเด็นส าคัญในการสื่อสาร
ทางการพยาบาล 
- ประเภทของการสื่อสาร
ทางการพยาบาล 
- หลักการและกระบวนการ
สื่อสาร 
- คุณลักษณะของพยาบาลใน
การสือ่สาร 
- ทักษะในการสื่อสารทางการ
พยาบาล 
- การสื่อสารของพยาบาลและ
ปัญหาการสื่อสารในหอผูป้่วย 

๒ - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ศิราพร  
ปิ่นวิหค 
 

หน่วยท่ี ๖ มิติทางการพยาบาล 
- การส่งเสริมสุขภาพ 
- การป้องกันโรค 
- การรักษาพยาบาล 
- การฟื้นฟูสภาพความ
เจ็บป่วยและความพกิาร 

๒ - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 

อ.นลิณี         
เชยกลิ่นพฒุ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การใช้กระบวนการทางการ
พยาบาล 

กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

examination 
 

หน่วยท่ี ๗ วิเคราะห์กรณีศึกษา
โดยใชท้ฤษฎีทางการพยาบาลใน
การดูแลอย่างองค์รวม 

3 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.4, 6.๗ กรณีศึกษา 
(case study) 
2.8, ๖.๒ การอภิปราย
กลุ่ม (group 
discussions) 
2.10, 6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
๔.๑,๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
๔.๑,๕.๑,๖.๔ 
การประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
 

- คณาจารย์
ผู้สอน 

รวม 15 -    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์      
มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
 

           ร้อยละ 5 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญของ
ประวัติและวิวัฒนาการวิชาชีพ
พยาบาล แนวคิดหลักและทฤษฎี
ทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์
รวม การสือ่สารทางการพยาบาล มิติ

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination  
(สอบวัดความรู้ท้ายบทเรียน  
ร้อยละ 10 สอบครั้งที่ 1 (MCQ)  และ 
สอบครั้งที่ ๒ (MCQ, MEQ) ร้อยละ 

ร้อยละ 70 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

ทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO2.1 

60) 
  
 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาโดยใช้ความรู้แนวคิดหลัก
และทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแล
อย่างองค์รวมได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษาโดยใช้ทฤษฎีทางการ
พยาบาล รอ้ยละ 10) 

ร้อยละ 10 
 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การสบืค้นและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศเพื่อวิเคราะหก์รณีศึกษา
โดยใช้แนวคิดหลักและทฤษฎี
ทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์
รวมได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(การเลือกใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
ร้อยละ 3  
การติดตามความก้าวหน้าในการสบืค้น
ข้อมูล ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 5 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิด
หลักและทฤษฎีทางการพยาบาล 
การดูแลอย่างองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนอการวิเคราะห์
กรณีศึกษาโดยใช้ทฤษฎีทางการ
พยาบาล รอ้ยละ 10) 
 

ร้อยละ 10 

                               รวม             100 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
นิตยา สมบัติแก้ว และ เดือนทพิย์ เขษมโอภาส. (2558). การพยาบาลพื้นฐาน : หลกัการและแนวคิด.  
  กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เรณู  สอนเครือ. (บรรณาธิการ). (255๗). แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
Gault, I., Shapcott, J., Luthi, A., & Reid, G. (2017). Communication in nursing and healthcare:  
           A guide for compassionate practice. London: SAGE. 
Mary, J.S., & Patricia R.L. (2018). Middle range theory for nursing. New York: Springer Publishing 

Company. 
McEwen, M., & Wills, E.M. (2019). Theoretical basis for nursing. (5th ed.) Philadelphia: Wolters 

Kluwer. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
ชิษณุ พันธ์ุเจริญ. (2560). Communication Skills: การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: 
          แอคทีฟพริ้นท์.  
พรศิริ  พันธสี. (2558). กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 16). 

กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร.  
สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช. (๒๕๖๐). การพยาบาลพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า  
เอกสารแนะน า  
Ignatavicius, D. D. (2016). Concepts of medical-surgical nursing. In D. D. Ignatavicius, & M. L.  

Workman (eds.), Medical-surgical nursing: Patient-centered collaborative care (7th ed.)  
 (pp.1-74). Missouri: Elsevier Inc. 
Suzanne, C.S., Brenda, B., Janice L.H., & Kerry H.C. (2018). Brunner & Suddarth’s Textbook of 

Medical-Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
ข้อมูลแนะน า  
        ฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ทางการพยาบาล ได้แก่  
     - ProQuest Nursing and Allied Health Source 
      - CINAHL  
     - Clinical Key for Nursing 
     - Scopus 
 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - PowerPoint presentation  
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

      7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการวิชาชีพพยาบาล 
แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล การดูแลอย่างองค์รวม การสื่อสารทางการพยาบาล มิติทางการพยาบาล 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พ้ืนฐานวิชาชีพ  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2001102     การพยาบาลพื้นฐาน   
                 (Fundamental Nursing ) 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  3 หน่วยกิต        ๓(๒-๒-๕) 
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ. ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วท.ม. (กายวิภาค)  

- พย.บ.  
- ป. (การพยาบาลควบคุมติดเช้ือ)  

โทรศัพท์ 064-9836325 
Email: 
Pattaraporn.s@nmu.ac.th 

2. อ.วรณัน  ธีรสุดาพรรณ  - พย.บ.  
- ป. (การพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ)  

โทรศัพท์ 063-8073786 
Email: Woranan.t@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. ผศ.สภุวรรณ วงศธ์ีรทรัพย์ - ศศ.ม. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข)  
- ป.พย. - ป. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัติทั่วไป  

2. ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธ์ิ - ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา 
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเดก็)  

3. อ.ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล - ค.ด. (วิธีวทิยาการวจิัยการศึกษา)  
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  

4. อ.ร.อ.ญ.นิษา  วงษ์ชาญ - พย.ม. (การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
5. อ. ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วท.ม. (กายวิภาค)  

- พยบ.  
- ป. (การพยาบาลควบคุมติดเช้ือ)  

6. อ. นลิณี  เชยกลิ่นพุฒ - พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่)  

7. อ. ดวงกมล  สุขทองสา - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  
- ป. วสิัญญีพยาบาล  

8. อ. ศิราพร  ปิ่นวหิค - พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่)  

    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเพื่อการดูแลบุคคลเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
บุคคล ความปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
การบริหารยาและสารน้้าโดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเพื่อ
การวินิจฉัย  การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด การดูแลบาดแผลและทวารเทียม การใช้ความร้อนความเย็นเพื่อการ
บ้าบัดอาการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการดูแลร่างกายภายหลังเสียชีวิต การฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วย และพร่องความสามารถในการดูแลตนเอง โดยค้านึงถึง คุณธรรม 
จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  

 
 

๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 
 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

CLO2 อธิบายสาระส้าคัญหลักการพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลเมื่อเข้ารับ
การรกัษาในโรงพยาบาลได ้ 
Sub PLO2.2 
CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลใน
การฝกึทักษะในห้องปฏิบัติการพยาบาลได ้
Sub PLO2.2 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค้านวณ
ยา และสารน้้าได้  
Sub PLO4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและน้าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐาน และข้อมลูต่างๆ ในการ
ปฏิบัตทิักษะในห้องปฏิบัติการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น้า ให้ความร่วมมือในการ
ท้างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 
 

CLO7 แสดงออกความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นได ้
Sub PLO8.3 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖4 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 อธิบายสาระส้าคัญหลักการพยาบาล
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล
เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
Sub PLO2.2 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการ
พยาบาลในการฝกึทักษะในห้องปฏิบัติการ
พยาบาลได ้
Sub PLO2.2 

2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.3 การสอบปฏิบัต ิ
 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการ
ค้านวณยา และสารน้้าได้  
Sub PLO4.3 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและ
น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐาน และข้อมูล
ต่างๆ ในการปฏิบัตทิักษะในหอ้งปฏิบัติการ
พยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
 
 

6.1 ก าร สั ง เก ต ก า ร
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
 

CLO7 แสดงออกความคิดเห็นของตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้อื่นได ้
Sub PLO8.3 

8.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย (small group 
activities) 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและเทคนิคการพยาบาลเพื่อการดูแลบุคคลเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแล
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล ความปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
และการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล การบริหารยาและสารน้้าโดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัย  การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด การดูแลบาดแผลและ
ทวารเทียม การใช้ความร้อนความเย็นเพื่อการบ้าบัดอาการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการดูแลร่างกายภายหลัง
เสียชีวิต การฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วย และพร่อง
ความสามารถในการดูแลตนเอง โดยค้านึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรม
ในสังคมเมือง  

Principles and techniques of fundamental nursing for providing care person when admit 
in the hospital;  nurse role and care in order to basic needs of person; the safety of patient, 
nurse, and environment, prevention and infectious control in the hospital; drug and intravenous 
fluid administration based on rational drug use;  caring for patients care with diagnostics testing;   
caring for the pre-postoperative patient, wound and ostomy care, using heat and cold 
application for symptomatic therapy, caring for chronic illness patient and Post-mortem care;  
practicing nursing skills in nursing laboratory rooms for illness and self-care deficit person by 
regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30  
ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

30 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ. ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

Pattaraporn.s@nmu.ac.th 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.วรณัน ธีร์สุดาพรรณ  ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

Woranan.t@nmu.ac.th 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 การดูแลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของบุคคล ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย พยาบาล และ
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย  
  - ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพ  

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

หน่วยท่ี 2 บทบาทพยาบาลใน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

- ความหมาย ความส้าคัญ  
  - วงจรการติดเช้ือ กลไกและ
วิธีการแพร่กระจายเช้ือโรค  
  - การควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล  
  - การท้าลายเช้ือและการท้าให้
ปราศจากเช้ือ 
  - มาตรฐานการป้องกันการติดเช้ือ   
  - การพยาบาลเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ภัทราภรณ์ 
ศรีพรมมา 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - มาตรฐานการปอ้งกันการติด
เช้ือ (standard precaution) 
 

- 2 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

พฤติกรรม 
 
 

หน่วยท่ี 3  บทบาทพยาบาล
กับสัญญาณชีพ 
  - ความหมาย  ความส้าคัญ
และองค์ประกอบของสญัญาณชีพ 
  - กลไกการควบคุมและปจัจัยที่
มีผลต่ออุณหภูม ิ
  - ภาวะไข้ กลไกการเกิดไข้  
สาเหตุ ของไข้ชนิดต่าง ๆ และ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้ 
  - ความหมายและปจัจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเต้นของชีพจร 
  - กลไกการควบคุมการหายใจ  
และปจัจัยที่มผีลต่อการหายใจ 
  - ความหมายและปจัจัยที่มีผล
ต่อความดันโลหิต 
  - การน้ากระบวนการพยาบาล
มาประยกุต์ใช้กับสัญญาณชีพ 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.นลินี  
เชยกลิ่นพฒุ 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การวัดสัญญาณชีพ 

- 4 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

หน่วยท่ี 4  รับใหม่ จ าหน่าย
ในการช่วยเหลือตนเอง และ
การประเมินภาวะพร่อง
ความสามารถในการดูแล
ตนเอง 
  - การเตรียมรับผูป้่วยใหม ่

-  ความสามารถในการ
ประกอบกจิวัตรประจ้าวัน 
(activities of daily 
living: ADL) 
  - การดูแลผูป้่วยรับใหม่ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 
และจิตวิญญาณ 
- การจ้าหน่ายผู้ป่วย 

2  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.สณีุ 
เวชประสิทธ์ิ  

หน่วยท่ี 5 บทบาทพยาบาล
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านการเคลื่อนไหวและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกาย 
  - หลักการทรงตัวและการ

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 

อ.ดร.จริยา 
ช่ืนศิริมงคล 



 

24-๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

เคลื่อนไหวร่างกายทีเ่หมาะสม 
  - การเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ต่างๆ ในร่างกาย 
  - กลไกและชนิดของการ
เคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้อง 
  - หลักปฏิบัติในการทรงตัวที่ด ี
  - ปัจจัยทีม่ีผลต่อการทรงตัว 
  - การจัดท่าและการ
เคลื่อนย้าย อุ้ม ยก พยุงผู้ป่วย
แบบต่าง ๆ 
  - การใช้อุปกรณ์ในการช่วย
เดิน 

(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
- การจัดท่าและการเคลื่อนย้าย 
อุ้ม ยก พยุงผูป้่วยแบบต่าง ๆ 
  - การใช้อุปกรณ์ในการช่วย
เดิน 

- 1 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 



 

24-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

 
หน่วยท่ี 6 การดูแลสขุวิทยา
ส่วนบุคคล และการนอนหลับ
พักผ่อน 
 - การดูแลสุขวิทยาส่วนบคุคล 
  - บทบาทของพยาบาลในการ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยประจ้าวัน
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
  -  การดูแลการนอนหลบั 
พักผ่อน 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การท้าความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธ์ุภายนอก 
  - การอาบน้้าผูป้่วยบนเตียง 
  - การเช็ดตา 
 

- 3 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 

หน่วยท่ี 7 การประเมินและ 2 - 1.2 การสร้างระเบียบ 1.2 การสงัเกต อ.ภัทราภรณ์ 



 

24-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

การดูแลช่วยเหลือบุคคลท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารและน้ าดื่ม 
  - ความหมาย  ความส้าคัญ 
และส่วนประกอบของอาหาร 
  - การประเมินความต้องการ
สารอาหาร 
  - การดูแลผูป้่วยที่มีปญัหา
เกี่ยวกับการรบัประทานอาหาร 
และน้้าดื่ม 
  - ชนิดของอาหารในโรงพยาบาล 
  - การให้อาหารทางสายยาง 
  - การน้ากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการดูแลผูป้่วยที่มปีัญหา
เกี่ยวกับการรบัประทานอาหาร
และน้้าดื่ม 

ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ศรีพรมมา/ 
หนูดี 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การใส่สายทางจมูกถึง
กระเพาะอาหาร 
  - การให้อาหารและยาทาง 
สายยาง 
 

- 4 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 



 

24-๑๒ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

หน่วยท่ี 8 การประเมินและ
การดูแลบุคคลท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ
และอุจจาระ 
  - ความหมายของการขับถ่าย
ปัสสาวะ 
  - องค์ประกอบทีม่ีอิทธิพลใน
การขับถ่ายปสัสาวะ 
  - ลักษณะและสาเหตุของความ
ผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ 
  - การน้ากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการดูแลผูป้่วยที่มปีัญหา
เกี่ยวกบัการขับถ่ายปสัสาวะ 
  - ความหมายกลไกการขับถ่าย
อุจจาระ 
  - การควบคุมและปจัจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอุจจาระ 
  - การน้ากระบวนการพยาบาลมาใช้
ในการดูแลผู้ป่วย ทีม่ีปญัหาเกีย่วกับ
การขับถ่ายอจุจาระ 
- การบันทึกสารน้้าเข้า – ออก
จากร่างกาย 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

อ.ภัทราภรณ์ 
ศรีพรมมา 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
- การสวนปัสสาวะ 
- การสวนอุจจาระ 

- 4 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 



 

24-๑๓ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

หน่วยท่ี 9 บทบาทพยาบาลกับ
การบริหารยาขั้นพ้ืนฐาน 
  -  ความหมายและแหลง่ 
ก้าเนิดของยา 
  - รูปแบบของยาและการใช้ยา
แบบต่างๆ 
  - กลไกของยาต่อร่างกายและ
การออกฤทธ์ิของยา 
  - วิธีการให้ยาแบบต่างๆ 
  - หน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรทีมสุขภาพในการใช้ยา 
  - การบรหิารยาอย่างสม
เหตผุล 
  - ความผิดพลาดที่เกิดจากการให้
ยา 
  - การน้ากระบวนการพยาบาล 
มาใช้ในการดูแลผูป้่วยที่ได้รบัยา 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.นลินี  
เชยกลิ่นพฒุ 

หน่วยท่ี 10 บทบาทพยาบาล
กับการบริหารยาฉีดและ
สารละลาย 
  - ความส้าคัญและวัตถุประสงค์
ของการฉีดยา 
  - ชนิดของสารละลายที่ให้ทาง

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 

อ.ร.อ.ญ.นิษา 
วงษ์ชาญ 



 

24-๑๔ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หลอดเลอืดด้า 
  - วิธีการให้สารละลายทาง
หลอดเลอืดด้า 
  - ภาวะแทรกซ้อนจากการให้
สารละลายทางหลอดเลอืดด้า 
  - การน้ากระบวนการพยาบาลมาใช้
ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รบัสารละลาย
ทางหลอดเลอืดด้า 
  - รูปแบบของยาฉีด 
  - การฉีดยาวิธีต่างๆ 
  - การน้ากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไดร้ับยาฉีด 

2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การฉีดยา 
 

- 4 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 



 

24-๑๕ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 11 การใช้ความร้อน
ความเย็นเพ่ือการบ าบัดอาการ 
และอาการปวด 
  - ผลของความรอ้นหรือความ
เย็นที่มีต่อร่างกาย 
  - วัตถุประสงค์และสิง่ที่ต้อง
ค้านึงถึงในการใช้ความร้อนและ
ความเย็นเพื่อการบ้าบัด 
  - ปัญหาสุขภาพกบัการใช้ความ
ร้อนความเย็นเพือ่การบ้าบัด 
  - อาการปวด 
 - การน้ากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการใช้ความร้อนและ
ความเย็นเพื่อการบ้าบัด    
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.สุภวรรณ 
วงศ์ธีร์ทรัพย ์

หน่วยท่ี 12 บทบาทพยาบาล
ในการช่วยตรวจเพ่ือการ
วินิจฉัย  
  - ความหมายของการตรวจเพือ่
การวินิจฉัย 
  - บทบาทพยาบาลในการช่วยตรวจ 
  - บทบาทพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รบัการตรวจเพื่อการ
วินิจฉัย  
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.สุภวรรณ 
วงศ์ธีร์ทรัพย ์

หน่วยท่ี 13 บทบาทพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยที ่ได้รับการ
ผ่าตัด มีบาดแผล ทวารเทียม
และการใช้ผ้าพัน 
  - การดูแลผูป้่วยก่อนผ่าตัด 
ระหว่างผ่าตัด และหลงัผ่าตัด 
  - บอกชนิดต่างๆ ของบาดแผล 
  - กระบวนการหายของ
บาดแผลของร่างกาย 
  - ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการหาย
ของแผล 
  - ภาวะแทรกซ้อนที่พบในการ

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ศิราพร 
ปิ่นวิหค 



 

24-๑๖ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หายของบาดแผล 
  - แนวทางการประเมินผู้ป่วยที่
มีบาดแผล 
  - การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ี
บาดแผลได้ถูกต้อง 
  - ชนิดของการใช้ผ้าพัน 
  - หลักในการพันผ้า 
  - รูปแบบพื้นฐานในการพันผ้า 
  - การน้ากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการดูแลผูป้่วย ที่มี
บาดแผลและการใช้ผ้าพัน 
สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การท้าแผล 
  - การใช้ผ้าพัน 
 

- 3 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 
 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 



 

24-๑๗ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 14 บทบาทของ
พยาบาลในการดแูลผู้ป่วยท่ี
ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก 
  - วัตถุประสงค์และข้อบ่งช้ีของ
การใสท่่อระบายทรวงอก 
  - ส่วนประกอบของระบบ
ระบายทรวงอก ชนิดและข้อดี 
ข้อเสีย 
  - ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยใน
ผู้ป่วยใสท่่อระบายทรวงอก 
  - การน้ากระบวนการการ
พยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ที่ใส่ท่อระบายทรวงอก 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ศิราพร 
ปิ่นวิหค/ 
อ.อ.ศิราพร 
ปิ่นวิหค 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การพยาบาลผู้ป่วยที่ไดร้ับ
การใสท่่อระบายทรวงอก 
 

- 1 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 
 



 

24-๑๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

activities) 
 

หน่วยท่ี 15 การพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีได้รับออกซิเจน 
ความส้าคัญของออกซิเจน 
  - วัตถุประสงค์และข้อบ่งช้ีใน
การให้ออกซเิจน  
  - การประเมินภาวะพรอ่ง
ออกซเิจน 
  - การให้ออกซิเจนชนิดต่าง ๆ 
  - การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆในการให้ออกซิเจน 
  - บทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับออกซเิจน 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รบั
ออกซเิจน และวิธีการให้
ออกซเิจนชนิดต่างๆ  
 
 
 

- 2 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 
 
 



 

24-๑๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ย่อย (small group 
activities) 

หน่วยท่ี 16 การพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูดเสมหะ 
    - วัตถุประสงค์และภาวะ 
แทรกซ้อนของการใสท่่อช่วยใน
การหายใจ 
  - ความหมายและความ 
ส้าคัญของการดูดเสมหะ 
  - ข้อบ่งช้ีและวัตถุประสงค์ของ
การดูดเสมหะ 
  - บทบาทพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รบัการดูดเสมหะ 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.สุภวรรณ 
วงศ์ธีร์ทรัพย์  
 

สาธิตและสอบทกัษะปฏิบัต ิ
  - การดูดเสมหะ 
 

- 2 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.3, 8.2 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 

 2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
4.1, 5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การสังเกต
ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝกึ 
8.1 การสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

คณาจารย์
ประจ้า
ภาควิชา 
 
 



 

24-๒๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

activities) 
 

หน่วยท่ี 17 การพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง
และการดแูลรา่งกายผู้ป่วยหลัง
เสียชีวิต 
  - แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยที่มกีารเจบ็ป่วย เรือ้รงั 
  - การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีการ
เจ็บป่วยเรื้อรงั 
  - วิธีประเมินการถึงแก่กรรม 
  - การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ภายหลังเสียชีวิต 
  - บทบาทพยาบาลในการดูแล
ร่างกายผู้ป่วยภายหลังเสียชีวิต 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระ เบี ยบ วินั ย  ตรงต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.นลินี  
เชยกลิ่นพฒุ 

รวม 30 30    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24-๒๑ 
 

 
 
 
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

CLO2 อธิบายสาระส้าคัญหลักการพยาบาล
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
บุคคลเมือ่เข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล  
Sub PLO2.2 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (สอบครั้งที่ 1, 2) 
 

ร้อยละ 50  

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการ
พยาบาลในการฝกึทักษะในห้องปฏิบัติการ
พยาบาลได ้
Sub PLO2.2 

2.3 การสอบปฏิบัติ  
(Check out ตามทักษะการ
พยาบาล) 
 

ร้อยละ 25 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ใน
การค้านวณยา และสารน้้าได้  
Sub PLO4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (ใบงาน) 

ร้อยละ 5 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและ
น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (แบบฝึกหัดทักษะการ
พยาบาล) 

ร้อยละ 3 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐาน และ
ข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบัตทิักษะใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

6.1 ก า ร สั ง เก ต ก า ร อ ธิบ าย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
(Check out ต าม ทั ก ษ ะ ก า ร
พยาบาล) 
 

ร้อยละ 10 

CLO7 แสดงออกความคิดเห็นของตนเอง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น Sub PLO8.3 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาล
ที่ LRC) 

ร้อยละ 2 

รวม 100 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก    
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สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช. (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลพื้นฐานเล่ม 1  
(พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ์. 

สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สุมาลี โพธิ์ทองสัมพันธ์ และสันทนาคณิต. (บรรณาธิการ). (2561). ปฏิบัติการ 
        พยาบาลพื้นฐาน 1 (พิมพค์รั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สัมพันธ์ สันทนาคณิต และสุมาลี โพธิท์อง. (บรรณาธิการ). (2560). ปฏบิัติการ 
        พยาบาลพื้นฐาน 2 (พิมพค์รั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
อรชร ศรีไทรล้วน, สภุวรรณ วงศธ์ีรทรพัย์ และอมรรัตน์ เสตสวุรรณ. (บรรณาธิการ). (2559).  การพยาบาล

พื้นฐานเล่ม 2 (พิมพค์รั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ์. 
Susan, C., & O’Neill, P. (2014). Fundamental concepts and skills for nursing (4th ed). St.  
        Louis, Mo: Mosby 

๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
   ยนิตยา สมบัติแก้ว และ เดือนทพิย์ เขษมโอภาส (บ.ก.). (2558). การพยาบาลพื้นฐาน: หลักการและ

แนวคิด. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และ อรุณรัตน์ เทพนา (บ.ก.). (2559). ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1 Basic 

skills in nursing. กรุงเทพฯ: หจก. เอ็นพเีพรส. 
      นิตยา สมบัติแก้ว และ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2560). การพยาบาลพื้นฐาน: หลกัการและแนวคิด. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 
 - วารสาร ได้แก่ วารสารทางการพยาบาลต่างๆ  
 - ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์และเว็บไซต์ทางการพยาบาล ได้แก่ 
  Science Direct  
  Clinical Key for Nursing 
  PubMed 
6.4 สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - วีดีทัศน์การพยาบาลพื้นฐาน/ CAI  
 - อุปกรณ์และหุ่นสาธิต 
 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการการสอบปฏิบัติทกัษะใน
สถานการณ์จ้าลอง 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
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๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการพยาบาลพื้นฐาน 
 
 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น้าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท้ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พ้ืนฐานวิชาชีพ  

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2001103   จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
                             Ethics and Laws in Nursing Profession 
 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-๐-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ. ดร.สุณี  เวชประสิทธ์ิ    - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธ

และปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก)  
 

โทรศัพท์ ๐๘6- 1637744 
Email: Sunee@nmu.ac.th 

2. อ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 

โทรศัพท์ 091-7510025 
Email: Pongsak.d@nmu.ac.th 

 
   
 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. รศ.ดร.บุญทิวา  สู่วิทย ์ - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)  
2. ผศ.เบญญาภา  มุกสริิทิพานัน - การศ ึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)                                          

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรือ้รงั (DM/HT)  

3. ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธ์ิ - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธและปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) 

4. ผศ.วัลยา ตูพานิช  - ว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
- น ิติศาสตรบ ัณฑิต 

5. อ.ดร.จันทรรัตน์ วงศ์อารียส์วัสดิ ์ - พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)  

6. อ.ศิราพร    ปิ่นวิหค  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๗. อ.อภชิญา ก๊งซา่ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

-น ิติศาสตรบ ัณฑิต 
    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ 2 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓                                       มคอ.3 

25-๓ 
 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์หลักเกณฑ์การตัดสินความดีและคุณค่าทางจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วย 
การบอกความจริงและประเด็นปัญหาทางจริยธรรม การน าหลักธรรม/ หลักจริยธรรมในวิชาชีพมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเชิงจริยธรรม  หลักกฎหมายทั่วไปส าหรับพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา  
Sub PLO 1.3 
CLO2แยกแยะความถูกต้อง ความดี ความช่ัวได ้
Sub PLO1.7 
 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
               

CLO3ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพและ
กฎห มายที่ เกี่ ย วข้อง  หลั ก คุณ ธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วยในการวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นเชิงจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลได ้
Sub PLO2.10 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงจริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิง
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO6 แสดงความคิดเห็นต่อข้อมลูข่าวสารที่ได้รับสิ่ง
ใดถูกผิด ควรท าไม่ควรท าได ้
Sub PLO 6.1 
CLO7แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปญัหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
Sub PLO 6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมใน
งานกลุม่วิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา  
Sub PLO 1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2แยกแยะความถูกต้อง ความดี ความช่ัว
ได ้
Sub PLO1.7 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลกัคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูป้่วย
ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นเชิง
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO2.10 
 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา
ประเด็นเชิงจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลได ้
Sub PLO4.2 

4.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นเชิงจริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
 

CLO6 แสดงความคิดเห็นต่อข้อมลูข่าวสารที่
ได้รับสิง่ใดถูกผิด ควรท าไม่ควรท าได ้
Sub PLO 6.1 

6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.2 รายงานการศึกษา
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO7แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปญัหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงจริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO 6.2 

6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.2 รายงานการศึกษา
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในงานกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 
 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
   ทฤษฎีจริยศาสตร์หลักเกณฑ์การตัดสินความดีและคุณค่าทางจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  สิทธิ
ผู้ป่วย การบอกความจริงและประเด็นปัญหาทางจรยิธรรม การน าหลกัธรรม/ หลักจริยธรรมในวิชาชีพมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเชิงจริยธรรม  หลักกฎหมายทั่วไปส าหรับพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  
   Ethical theory, principles of goodness judgements and ethical value; ethics in 
nursing; patient right; truthfulness and ethical dilemmas; applying dharma/principle ethic in 
nursing profession for solving ethical problems; principles of general law for nurse; law of 
professional nursing and midwifery; others law relating to the practice of nursing and midwifery 
regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 
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30  
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ. ดร.สุณี  เวชประสิทธ์ิ    ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

Sunee@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์  ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

Pongsak.d@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 ทฤษฎีจริยศาสตร์ /
หลักจริยธรรม และคุณธรรมใน
ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
- ความหมายจริยศาสตร ์
- แนวคิด ทฤษฎีจริยศาสตร ์
- หลักจริยธรรมและคุณธรรมใน
ศาสนาต่าง ๆ 
- ความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
- การพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 
- การให้เหตผุลเชิงจริยธรรม 
- เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม 
 

๒ - 

 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2การสังเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ 
,oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.สุณี  
เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี ๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ความหมาย 
- ความเป็นมาของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
- ความส าคัญของจรรยาบรรณ

๒ - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 

อ.ศิราพร ปิ่นวิหค 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

วิชาชีพ 
- คุณค่าวิชาชีพ 

(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

examination 
 
 

หน่วยท่ี ๓ จริยธรรมและ
กระบวนการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 
- ความหมาย 
- ประเด็นจริยธรรม (Ethical 
dilemmas) 
 - การตัดสินใจทางจริยธรรม
(Ethical decision making) 
- กระบวนการการตัดสินใจทาง
จริยธรรม 

2 

 

 

 

 

- 

 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุณี 
เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี ๔ สิทธิผู้ใช้บริการ/สิทธิ
พยาบาล 
- ความหมาย/ความส าคัญ  
- สิทธิผู้ป่วย 
- ประกาศสิทธิผู้ป่วย 
- สิทธิพยาบาล 
 

๒ - 

 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.เบญญาภา 
มุกสริิทิพานัน 

หน่วยท่ี ๕ การบอกความจริง
ผู้ป่วย 
- ความหมาย 
- หลักการบอกความจรงิ 
- ประเด็นทางกฎหมาย และ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบอกความจรงิ 

๒ - 

 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

รศ.ดร.บุญทิวา 
สู่วิทย ์

 

หน่วยท่ี ๖ หลักอริยสัจ 4ใน
วิชาชีพพยาบาล 
- อริยสัจ4 คืออะไร 

2 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 

พระธรรมกิตเิมธี, 
ดร. 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

- การค้นพบอริยสัจ 4 
- ความรู้ในอริยสัจ4 
- SCCW model แก้ทุกข์ในชีวิต
และวิชาชีพพยาบาลด้วยหลัก
อริยสจั4 
- ความดับทุกข์ด้วยอริยมรรค 

จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

หน่วยท่ี 7 หลักอิทธิบาท 4 ใน
วิชาชีพพยาบาล 
- องค์ประกอบของฉันทะ 
- องค์ประกอบของวิริยะ 
- องค์ประกอบของจิตตะ-  
- องค์ประกอบของวิมงัสา 
- ประโยชน์ของอิทธิบาท 4 ใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

พระสุทธิสารเมธี, 
ดร. 

หน่วยท่ี 8 หลักพรหมวิหาร 4
และหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
วิชาชีพพยาบาล 
- คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
พยาบาล 
- หลักพรหมวิหาร4 
- หลักสงัคหวัตถุ 4 
- การประยุกต์ใช้หลัก พรหม
วิหาร 4 และสงัคหวัตถุ 4 ใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุณี 
เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี 9 กฎหมายท่ัวไป 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
-ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
อาญา 
- ประมวลกฎหมายพจิารณาแพ่ง
และพาณิชย์ 

3 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.วัลยา ตูพานิช 

หน่วยท่ี 10 พรบ.วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    

ผศ.วัลยา ตูพานิช 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

- หลักการของ พรบ.วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ 
- ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแหง่
วิชาชีพ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
และการผดุงครรภ์ 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

หน่วยท่ี 11 กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพฯ 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
- หลักการของ พรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
- หลักการของ พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 
- หลักการของ พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
 

3 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม    
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.อภิชญา ก๋งซ่า 

หน่วยท่ี 13 การวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรม/ กฎหมายในวิชาชีพ
พยาบาล 
 

4 - 2.4,6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 
2.10,6.4 ,8.3  
การน าเสนอ 
(presentations 
4.2การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self- 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
learning modules, 

4.1,5.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.2 ร า ย ง า น
ก า ร ศึ ก ษ า
กรณีศึกษา 
6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

- คณาจารย์ผู้ร่วม
สอน 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 

blogs, electronic 
resources 
study) 
 

รวม 30 -    
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลัก
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสทิธิผู้ป่วยในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ประเด็นเชิงจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลได ้
Sub PLO2.10 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
(สอบครั้งที่1,2ร้อยละ 6๐)   
6.2 รายงานการศึกษา
กรณีศึกษา(รอ้ยละ 10) 

ร้อยละ 70 
 
 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา
ประเด็นเชิงจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย(รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษา) 

ร้อยละ 2.5 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นเชิงจริยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย(รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษา) 

ร้อยละ 2.5 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นเชิงจริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

6.2 รายงานการศึกษา
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย(รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษา) 
 
 

ร้อยละ 15 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO6 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในงานกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก    
  กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2562). จริยธรรมทางการพยาบาล. ส ำนักพมิพจ์ุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
        มณี อาภานันทิกุล, สุปาณี เสนาดิสัย, พิศสมัย อรทัยและวรรณภา ประไพพาณิช. (๒๕๕๙). จริยธรรม 

  ในวิชาชีพพยาบาล. นครปฐม : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 
สภาการพยาบาล. (2554). พระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528. 
  นนทบุร:ี จุดทอง. 

   
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และ สมใจ ศิระกมล. (2560). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =  

      Ethical behaviors of professional nurses. เชียงใหม่: คณะพยำบำล มหำวืิทยำลัยเชียงใหม่. 
    

Phalen, R. F. (2017). Core ethics for health professionals: principles, issues, and 
compliance. Cham, Switzerland: Springer. 

๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        วิชา มหาคุณ. (๒๕๕๘). จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย. นครปฐม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 
        สภาการพยาบาล. (2551). พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ 
    ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
        สิวลี  ศิริไล. (2551). จริยศาสตร์ส าหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย.           
๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  ทัศนีย์ ทองประทีป. (๒๕45). พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: เอกพิมพ์ไท 
       ทัศนีย์ ทองประทีป. (๒๕๕๒). พยาบาล: เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). 
   กรุงเทพมหานคร: วี พริ้นท์. 
        มณี อำภำนันทิกุล. (2559). จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the nursing profession.  

      ส ำนักพิมพ์  มหำวิทยำลัยมหิดล.  
       แสงทอง ธีระทองค ำ และ ไสว นรสำร. (2561). กฎหมายส าหรับพยาบาล. คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล 

https://nmu.library.plus/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%2C
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  รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล.  

 
6.4 สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
  - Power point presentation 
 - สื่อวิดิทัศน ์
      - ภาพยนตร์ เรื่อง ทกุข์ของชาวบ้าน  
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการ

พยาบาล 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงโดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ 
                                        ศัลยศาสตร์ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

20๐๖๑๐๑     กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ 
                  Nursing Process and Health Assessment 
  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        ๒(๑-๒-๓) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ 
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.ดร.จินตนา ฤทธารมย ์ - ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (การ

พยาบาล)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป      
(การรักษาโรคเบื้องต้น)  

โทรศัพท์ 094-9255594 
02-2416500 ต่อ 3109 
Email: jintana@nmu.ac.th 

2. อ.สรุินทรร์ัตน์   
               บัวเร่งเทียนทอง 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้สงูอายุ) 

โทรศัพท์ 02-2416500 ต่อ 3109 
Email: surinrat.bua@nmu.ac.th 
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  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผศ.ดร.ขจี  พงศธรวิบูลย ์ - ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
2 อ.ดร.จุฑารัตน์  อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  
3 อ.ดร.ยุพา วงศ์รสไตร - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)์  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
4 อ.พิสมัย  พิทักษาวรากร - การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  
5 ผศ.อรุณี  เฮงยศมาก - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
6 ผศ.เบญญาภา มุกสิรทิิพานัน - การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  
7 ผศ.ดร.จินตนา  ฤทธารมย ์ - ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (การพยาบาล)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
8 อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย - Doctor of Philosophy (Nursing)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
9 อ.นพัตธร พฤกษาอนันตกาล - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

10 อ.ดร.ปานดวงใจ  ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารหารพยาบาล) 

11 อ.กาญจนา  กิริยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
12 อ.สุดคะนึง  ดารานิษร - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
13 อ.ภัทรสิริ พจมานพงศ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
14 อ.พิรุณนภา เบญ็พาด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
15 อ.ปองพล คงสมาน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
16 อ.จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูสู้งอายุ)  
17 อ.ศุภวรรณ ใจบุญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
18 อ.สรุินทรร์ัตน์ บัวเร่งเทียนทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูสู้งอายุ)  
19 ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก

การพยาบาลสาธารณสุข  
20 ผศ.ปราลีณา ทองศร ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
21 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
22 อ.นิตยา งามด ี - สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
23 อ.พนิตนันท์ พรหมด า - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
24 อ.บุษกร สีหรัตนปทุม - ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (การพยาบาล)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัต ิครอบครัว)  
25 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
26 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
27 อ.จิรนุช งามยิง่ยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
28 อ.จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
29 อ.ดร.ปาริชาติ ทาโน - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)  
30 อ.ปิยธิดา  ศรีพงษ์สุทธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
31 อ.ดร.วารรีัตน์  จิตติถาวร - Doctor of Philosophy (Midwifery) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
32 อ.เพียงขวัญ ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
33 อ.สริาวรรณ กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง) 
34 ผศ.ลดาพร ทองสง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลศึกษา)  
35 อ.จินตนา เกษมศริ ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
36 อ.วนิดา เณรานนท ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
37 อ.เพ็ญรัชต์ โคว้ไพโรจน ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
38 อ.วราภรณ์ แก้วอินทร ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
39 ผศ.สุณี  พนาสกลุการ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  
40 อ.ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล)  
41 อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
42 อ.ศิราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
43 อ.ภัทราภรณ์ สีพรมมา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  
44 อ.ดวงกมล สุขทองสา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล)  
45 อ.วรณัน ธีร์สุดาพรรณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเฉพาะสาขา 

สาขาวิชาการพยาบาลผูป้่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ)  
 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ 2 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
      ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการ
พยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึ งคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมือง 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มจีิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ               

CLO1 แสดงออกถึงความมรีะเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
               

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน
การปฏิบัตกิารพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคม
เมืองได ้
Sub PLO2.2 
CLO3 สาธิตย้อนกลับตรวจร่างกายตามระบบ และ 
Head to toe ได ้
Sub PLO2.2 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

CLO4 เขียนรายงานกรณีศึกษาตามแนวคิด
กระบวนการพยาบาลและหลักการประเมินภาวะ
สุขภาพได ้
Sub PLO4.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความมรีะเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการปฏิบัตกิารพยาบาล 
การประเมินผลการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึ 
งคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรม
ในสังคมเมืองได ้
Sub PLO2.2 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO3 สาธิตย้อนกลับตรวจร่างกายตามระบบ 
และ Head to toe ได ้
Sub PLO2.2 

2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.3 การสอบปฏิบัต ิ

CLO4 เขียนรายงานกรณีศึกษาตามแนวคิด
กระบวนการพยาบาลและหลักการประเมิน
ภาวะสุขภาพได้ 
Sub PLO4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักการการประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการปฏิบัติการ
พยาบาล การประเมินผลการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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Concepts and principles of health assessment, nursing diagnosis, nursing plan, 
evaluation by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, cultural 
diversity in urban society 
 
 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

15 ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

30 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ.ดร.จินตนา ฤทธารมย ์ ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

jintana@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.สรุินทรร์ัตน์  
               บัวเร่งเทียนทอง 

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

surinrat.bua@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 แนวคิด
กระบวนการพยาบาล
และหลักการประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
- บทน าและ
กระบวนการพยาบาล  
- การวินิจฉัยการ
พยาบาล การวางแผน
การพยาบาล การ
ประเมินผล และการ
วางแผนจ าหน่าย 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 

3 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 

3 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.จินตนา 
      ฤทธารมย์/ 
อ.จันทร์สุดา
พรรณ บญุธรรม/ 
อ.พิรุณนภา  
         เบ็ญพาด 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 2 การประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
- การซักประวัติสุขภาพ 
- เทคนิคการใช้เครื่องมือ
ตรวจร่างกาย 
- การวิเคราะห์ข้อมลู
ทางห้องทดลอง 
- แบบประเมินภาวะ
สุขภาพ 

3 
 

2 
 
 
 
 

1 

2 
 

1 
 
 
 
 

1 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ภัทรสิริ     
    พจมานพงศ์/ 
อ.ดร.ดวงรัตน์  
       กวีนันทชัย 

หน่วยท่ี 3 การซัก
ประวัต ิการตรวจ
ร่างกายตามระบบ 
การซักประวัติ/ตรวจ
ร่างกาย/แปลผลข้อมูล 
- ลักษณะทั่วไป หู คอ 
จมูก ช่องปากและตอ่ม
น้ าเหลือง 
- ระบบตา 
- ระบบหายใจ 
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
- ระบบทางเดินอาหาร 
- ระบบประสาท 
- ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

9 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ภัทรสิริ  
    พจมานพงศ์/ 
ผศ.เบญญาภา  
     สิริทิพานัน/ 
อ.ดร.ยุพา   
     วงศ์รสไตร/ 
อ.พิรุณนภา     
       เบ็ญพาด/ 
อ.ศุภวรรณ  
          ใจบุญ/ 
อ.ดร.จุฑารัตน์   
 อัครวงศ์วิศิษฎ์/ 
ผศ.ดร.จินตนา    
      ฤทธารมย์/ 
อ.สุดคะนึง   
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- ระบบอวัยวะสบืพันธ์ุ
หญิงและเต้านม 
- ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุชาย 
- การตรวจร่างกาย 
Head to toe และการ
เขียนรายงานการตรวจ
ร่างกาย 

1 
 

1 
- 

- 
 
- 
1 

      ดารานิษร/ 
อ.ปองพล  
        คงสมาน 

หน่วยท่ี 4 การอภิปราย
กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุม่การ
วิเคราะห์ข้อมูล การ
วินิจฉัยการพยาบาล 
การวางแผนการ
พยาบาล การ
ประเมินผล การบันทึก
เอกสารทางการพยาบาล 

- 
 
- 

4 
 

4 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.4 รายงาน
การศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

- คณาจารย์       
        ผู้ร่วมสอน 

หน่วยท่ี 5 การสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ
ตรวจร่างกาย 
- ลักษณะทั่วไป หู คอ 
จมูก ช่องปากและตอ่ม
น้ าเหลือง/ ระบบตา/ 
ระบบหายใจ/ และระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 
- ระบบทางเดินอาหาร/ 
ระบบประสาท/ ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ/
และเต้านม 
- Head to toe 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

20 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

4 

2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงานตรวจ
ร่างกาย Head to 
toe) 
 

- คณาจารย์       
        ผู้ร่วมสอน 

รวม 15 30    
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความมรีะเบียบวินัย   
ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การน าเสนอวิเคราะหก์รณีศึกษา) 

ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการปฏิบัตกิาร
พยาบาล การประเมินผลการพยาบาล โดย
ใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้
Sub PLO2.2 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (การสอบ MCQ 
ครั้งที่ 1 และสอบครั้งที่ 2  
ร้อยละ 45) 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (รายงานกรณีศึกษา 
ร้อยละ 5) 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนอวิเคราะห์
กรณีศึกษา ร้อยละ 5) 

ร้อยละ 55 
 
 

CLO3 สาธิตย้อนกลับตรวจร่างกายตาม
ระบบ และ Head to toe ได ้
Sub PLO2.2 

2.3 การสอบปฏิบัต ิ
(ตรวจร่างกายตามระบบ และ 
Head to toe รวมร้อยละ ๓๐) 

ร้อยละ 30 

CLO4 เขียนรายงานกรณีศึกษาตามแนวคิด
กระบวนการพยาบาลและหลักการประเมิน
ภาวะสุขภาพได้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษาร้อย
ละ 5 และรายงานตรวจร่างกาย 
Head to toe ร้อยละ 5) 

ร้อยละ 10 
 

รวม 100 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
นงณภัทร รุ่งเนย. (2560). การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม: Health assessment: a holistic approach. 

นนทบุร:ี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2562). การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ: การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 

(พิมพ์ครัง้ที่ 7). ขอนแก่น: โรงพมิพ์คลงันานาวิทยา. 
วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2561). หลักการซักประวัติทางคลินิกเบื้องต้นส าหรบัแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากร

ทางการแพทย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุภาพ สุวรรณเวโช, จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย, และจิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์. (2559). Health Assessment: 

Physical Examination (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัจจิมาการพิมพ์. 
Jarvis, C., Eckhardt, A., & Thomas, P. (2020). Physical examination & health assessment  

(8th ed.).  St. Louis: Missouri Elsevier 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    

6.2.1 เอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อสอน 
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6.2.2 วิดีทัศน์การตรวจร่างกายระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบสบืพันธ์เพศหญงิ และการตรวจร่างกาย head to toe  
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า    
ปรีชา ชลิดาพงศ์, & ก่อกู้ เชียงทอง บรรณาธิการ. (2557). การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ (พิมพ์ครัง้ที่ 6). 

เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
พรภัทร ธรรมสโรช บรรณาธิการ. (2554). การซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์. 

กรุงเทพฯ: โครงการจัดต้ังภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สันต์ หัตถีรัตน์. (2550). ต าราซักประวัติและตรวจร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน. 
Weber, J.R., & Kelley, J.H. (2018). Health assessment in nursing. (8th ed.). Philadelphia: Wolters  

Kluwer. 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 
 6.4.1 วิดีทัศน์การตรวจร่างกายระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธ์เพศหญิง และการตรวจร่างกาย head to toe 
      6.4.2 อุปกรณ์/เครื่องมือการตรวจร่างกาย ได้แก่  Ophthalmoscope, Otoscope, Snellen chart, 
Occluder, Pinhole, Stethoscope, Knee jerk, ไม้กดลิ้น  ส าลีก้อน เข็มกลัดซ่อนปลาย ไฟฉาย สายวัด 
แอมโมเนีย/ยาหม่อง ถ่านไฟฉาย 
 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มอภิปราย
กรณีศึกษา สาธิตตรวจร่างกาย และสาธิตย้อนกลบัตรวจร่างกาย 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดกระบวนการพยาบาลและ

หลักการประเมินภาวะสุขภาพ 
 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2002101      การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น ๑ 
                 Pediatric and Adolescent Nursing 1 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-0-4)  
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาพร 

ทองสง 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลศึกษา)  
- การพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติทารกแรกเกิด 

โทรศัพท์ 086-0540125 
Email: ladaporn@nmu.ac.th 

2. อาจารย์วนิดา เณรานนท ์  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเด็ก) 

โทรศัพท์ 086-8809562 
Email: wanida@nmu.ac.th 

 
  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์  ชูชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและ

ทารก)  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
เช่ียววัฒนา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาพร  ทองสง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา)  
- การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุรีดา  มณิปันต ี - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
5. อาจารย์ ดร.ศริิพร  ชาวสุรินทร ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
6. อาจารย์วนิดา  เณรานนท ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
7. อาจารยจ์ินตนา  เกษมศิร ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
8 อาจารยเ์พ็ญรัชต์  โค้วไพโรจน์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการเรียนที่ 1 ช้ันปีที่ ๒ 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
      ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  ในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การดูแล
รักษาและการฟื้นฟูเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การให้ภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุ
และสารพิษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  
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๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  
 

CLO1 รับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเอง ซื่อสัตย์                      
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  
Sub PLO1.4 
CLO3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล               
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  
 

CLO4 อธิบายนโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็กและ
กฎหมายคุ้มครองเดก็ คุณธรรมจริยธรรมในการดูแล
เด็กและวัยรุ่น ภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมืองได้  
Sub PLO2.10, 2.11 
CLO5 อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติการสง่เสริม การป้องกัน 
การดูแลรักษาและการฟื้นฟูเกี่ยวกบัการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ การให้ภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ            
การป้องกันอบุัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสม
เหตผุลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบ
องค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.4, 2.11 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

CLO6 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 
CLO7 เขียนรายงาน บันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
สิ่งทีเ่รียนรู้ในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
Sub PLO 4.2 
CLO8 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพยาบาลเด็กและ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
วัยรุ่นอย่างต่อเนือ่ง 
Sub PLO 4.4 
 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

CLO9 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์  
Sub PLO 5.2 
 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 
 

CLO10 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
แบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ โดย
แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้อง ว่าสิ่งใด
ถูก ผิด ควรท า ไม่ควรท าได ้
Sub PLO 6.1 
CLO11 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการพยาบาล
แบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ โดย
ตัดสินใจและแก้ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องกับการพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ หลกัฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ได ้
Sub PLO 6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
  

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 รับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  
Sub PLO1.4 
CLO3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา 
เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ/

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
บทบาทสมมติ และ                  
กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุม
ประเด็นปญัหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

CLO4 อธิบายนโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็ก
และกฎหมายคุ้มครองเด็ก คุณธรรมจริยธรรม
ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ภายใต้ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได้  
Sub PLO2.10, 2.11 
CLO5 อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติ
การสง่เสรมิ การป้องกัน การดูแลรักษาและ
การฟื้นฟเูกี่ยวกับการเจริญเตบิโตและ
พัฒนาการ การให้ภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ            
การป้องกันอบุัติเหตุและสารพิษ การพยาบาล
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การ
ใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.4, 2.11 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.7 การสงัเกตพฤติกรรม 
(สังเกตการอธิบายความคิด
ของนักศึกษาในช้ันเรียน /
นักศึกษาประเมินตนเอง) 
  
 

CLO6 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 
CLO7 เขียนรายงาน บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้ในการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น สรุปเป็นองค์ความรู ้
Sub PLO 4.2 
CLO8 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็และวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO 4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 
 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น)  
 

CLO9 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับ
การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น ทีเ่ป็นประโยชน์

5.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผลการสืบค้น
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ในทางสร้างสรรค์  
Sub PLO 5.2 
 

สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

และน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 
 

CLO10 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดย
ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างเป็น
ระบบและมีวิจารณญาณ โดยแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ว่าสิ่งใดถูก 
ผิด ควรท า ไม่ควรท าได ้
Sub PLO 6.1 
CLO11 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดย
ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมี
วิจารณญาณ โดยตัดสินใจและแกป้ัญหาที่
เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ 
ได ้
Sub PLO 6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case 
study) 
 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน 
(นักศึกษาประเมินตนเอง)  
6.2 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติการ
ส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การให้ภูมิคุ้มกันโรค 
โภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมือง  

Principles and theories of pediatric and adolescent nursing based on family center in 
dimensions of promotion, prevention, and treatment of growth and development, 
immunization, nutrition, prevention of accident and toxic material; nursing care for newborns 
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who at risk and have illness; rational drug use and safety by applying nursing process for holistic 
care; regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 

 
 
 
 

    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๐ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาพร 
ทองสง 

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

ladaporn@nmu.ac.th (๒ ช่ัวโมงต่อสปัดาห์) 

อาจารย์วนิดา เณรานนท ์ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

wanida@nmu.ac.th  (๒ ช่ัวโมงต่อสปัดาห์)  

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 

๕.๑  แผนการสอน 
  

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 การสร้าง
เสริมสขุภาพเด็กและ
วัยรุ่นในพหุวัฒนธรรม
สังคมเมือง 
 - สถานการณ์สุขภาพ
ของเด็กและวัยรุ่นใน 
พหุวัฒนธรรมสังคมเมือง 
- นโยบายสุขภาพเด็ก 
สิทธิเด็กและกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก  
- บทบาทพยาบาลในการ

1 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม  
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ
นักศึกษาในช้ัน

อ.วนิดา  
เณรานนท์  
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

สร้างเสริมสุขภาพเด็ก
และวัยรุ่นใน 4 มิติ และ 
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ดูแลเด็กและวัยรุ่น 

เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 2 การพยาบาล
เด็กและวัยรุ่นโดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
- หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกบั family 
center care 
- การประเมินครอบครัว
ในการท าบทบาทหน้าที่ 
และสมัพันธภาพภายใน
ครอบครัวของเด็กและ
วัยรุ่น  
- บทบาทและหน้าที่ของ
พยาบาลในการดูแล
ช่วยเหลือ สนบัสนุน เด็ก
และครอบครัวตาม
หลักการ family center 
care     
 

2 - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/
บทบาทสมมติ และ                  
กรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม  
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ
นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
 

อ. เพ็ญรัชต์ 
โค้วไพโรจน ์

หน่วยท่ี 3 การดูแลเด็ก
และวัยรุ่นท่ีเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล 
- ปัญหาและปฏิกิรยิาของ
เด็กป่วยและครอบครัว
เมื่อเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (ความวิตก
กังวลจากการแยกจาก/
ความเครียด ความกงัวล

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/
บทบาทสมมติ และ                  
กรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็น

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม  
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ

อ.ดร. ศิริพร  
ชาวสุรินทร ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

และความกลัว/
ภาพลักษณ์/พฤติกรรม
ถดถอย หรอืก้าวร้าวหรือ
เบี่ยงเบน) 
- การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นและครอบครัวด้าน
จิตสังคม  
- การบ าบัดโดยการเล่น 
( play  therapy) 
- การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นที่มีปญัหาการ
เจ็บปวดและหลกัการใช้
ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย  
- การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นระยะสุดท้ายของ
ชีวิต (dead and dying) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาด้านคุณธรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 

นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
 

หน่วยท่ี 4  
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในเดก็และ
วัยรุ่น 
- การประเมินการ
เจริญเตบิโตและ
พัฒนาการเด็ก 0-6 ป ี
(DENVER/DSPM/DAIM) 
- การส่งเสริมการ
เจริญเตบิโตและ
พัฒนาการเด็ก 0-6 ป ี
- การดูแล รักษา ฟื้นฟู 
ช่วยเหลือและสง่ต่อใน
รายที่มีความผิดปกต ิ
- การให้ค าแนะน าในเด็ก 
เด็ก 0-6 ป ี
- การประเมินการ
เจริญเตบิโตและ
พัฒนาการเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่น 

4 
 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ
นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม

ผศ.ดร. 
วัชราภรณ์  
เช่ียววัฒนา /  
อ.จินตนา 
เกษมศิร ิ
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การส่งเสริมการ
เจริญเตบิโตและ
พัฒนาการเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่น 
- การดูแล รักษา ฟื้นฟู 
ช่วยเหลือและสง่ต่อใน
รายที่มีความผิดปกต ิ
- การให้ค าแนะน าในเด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่น 
  
 
 
 

ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
 

กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 

หน่วยท่ี 5 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคในเด็กและวัยรุ่น  
-  ความหมายและประเภท
ของวัคซีน 
-  หลักการและวิธีการให้
วัคซีนชนิดต่างๆ  
-  อาการข้างเคียง 
-  ข้อห้ามและควรระวัง 
และการปฏิบัติตนในการ
รับวัคซีน 
-  วัคซีนที่ก าหนดในตาราง

4 
 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ
นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 

ผศ.ดร. 
วัชราภรณ์   
เช่ียววัฒนา/ 
อ.วนิดา  
เณรานนท ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคและวัคซีนทางเลือก 
-  การให้วัคซีนที่ไม่ตรงใน
ตารางฯ 
- การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่
ได้รับวัคซีนและการให้
ค าแนะน า 
 

4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
 

4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 
 

หน่วยท่ี 6 
ภาวะโภชนาการในเด็ก
และวัยรุ่น 
-  หลักการและแนวคิดการ
ดูแลโภชนาการในเด็กและ
วัยรุ่น 
- บทบาทพยาบาลเดก็ใน
การสง่เสรมิโภชนาการ
ด้วยการเลี้ยงลกูด้วยนม

4 
 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 

๑.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ

ผศ.ลดาพร 
ทองสง 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

แม่ 
-  การประเมินภาวะ
โภชนาการในเด็กและ
วัยรุ่น 
- ปัญหาและการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่
มีปัญหาทางโภชนาการ
ในสังคมเมือง 
 (ภาวะทุพโภชนาการ 
ไดแ้ก่ ภาวะขาดโปรตีน
และพลงังาน (PEM) / 
ภาวะขาดธาตุเหล็ก/
ภาวะขาดวิตามินและ
ภาวะโภชนาการเกินและ
โรคอ้วน)  
 

(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
 

นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 
 

หน่วยท่ี 7 
การป้องกันอุบัติเหตุใน
เด็กและวัยรุ่น 
- อุบัติเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้ เกิดอบุัติเหตุใน
เด็กและวัยรุ่น 
- อุบัติเหตุที่พบบ่อยและ

4 
 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.4 กรณีศึกษา (case 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 

ผศ.ดร. 
วัชราภรณ์   
เช่ียววัฒนา 
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27-๑๓ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

การป้องกันอบุัติเหตุ
ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น 
- การช่วยชีวิตและปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
และวัยรุ่นที่ได้รบั
อุบัติเหตุ (จมน้ า/สูด
ส าลัก/สัตว์กัด/ไฟไหม้น้ า
ร้อนลวก/ไดร้ับสารพิษ) 

study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
 

(สังเกตการอธิบาย
ความคิดของ
นักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษา
ประเมินตนเอง) 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 
 

หน่วยท่ี 8 กระบวนการ 4 - 1.5 การสอน 1.2 การสงัเกต อ.จินตนา 
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27-๑๔ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
แบบองค์รวม 
- การประเมินภาวะ
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น 
- หลักการซักประวัติเดก็
และวัยรุ่นและครอบครัว 
- หลักการตรวจร่างกาย
และหลักการประเมินวัด
สัญญาณชีพในเดก็และ
วัยรุ่น 
- หลักการวิเคราะห์ผล
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบือ้งต้น 
- หลักการประเมินโดยใช้
เครื่องมือ (Nursing 
Assessment Tool) 
- การวินิจฉัยปัญหาและ 
วางแผนการพยาบาล 
การประเมินผลทางการ
พยาบาลในเด็กและวัยรุ่น 
 

 
 
 
 
 

 

สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/
บทบาทสมมติ และ                  
กรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 

พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย) 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน (นักศึกษา
ประเมินตนเอง)  
6.2 รายงาน
การศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

เกษมศิริ/ 
คณาจารย์
ภาควิชา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case 
study) 
 

หน่วยท่ี 9 ทารกแรก
เกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและ
เจ็บป่วย 
- ความหมายและ
ประเภท ของทารกที่มี
ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย 
- การประเมินสภาพ
ทารก 
- การพยาบาลทารกที่มี
ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย  
- ภาวะอุณหภูมิกายต่ า 
- ภาวะหายใจล าบาก 
- ภาวะติดเช้ือ 
- ปัญหาการกิน  
- ภาวะเลือดข้น 
- ภาวะตัวเหลือง 
- ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
- การขาดความรักความ
ผูกพัน 
 

4 
 

- 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/
บทบาทสมมติ และ                  
กรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายงาน/การ
สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น)  
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(การประเมินผล
การสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับ

ผศ.สปุรีดา 
มณิปนัตี 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group 
activities) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case 
study) 
  

มอบหมาย) 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน (นักศึกษา
ประเมินตนเอง)  
6.2 รายงาน
การศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 รับผิดชอบตอ่หนา้ที่ของตนเอง ซื่อสัตย์     
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  
Sub PLO1.4 
CLO3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
Sub PLO1.5 

- การสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ 5 

CLO4 อธิบายนโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็กและ
กฎหมายคุ้มครองเดก็ คุณธรรมจริยธรรมในการ
ดูแลเด็กและวัยรุ่น ภายใต้ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได้  
Sub PLO2.10, 2.11 
CLO5 อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติการ
ส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟู
เกี่ยวกับการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการ การให้
ภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ การป้องกันอุบัตเิหตุ
และสารพิษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
เสี่ยงและเจบ็ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์
รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.4, 2.11 

- การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination ร้อยละ 50 
 
- การสอบวัดความรูห้ลงับทเรียน
ร้อยละ 10 
 
- การสังเกตพฤติกรรม (สังเกตการ
อธิบายความคิดของนักศึกษาในช้ัน
เรียน /นักศึกษาประเมินตนเอง) 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 

CLO6 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
Sub PLO4.1 
CLO7 เขียนรายงาน บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้ในการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น สรุปเป็นองค์ความรู ้
Sub PLO 4.2 
CLO8 ตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 

- การสังเกตพฤติกรรม 
(พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นใน
หน่วยที่ 4-9) 
 
- การประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย                               
(รายงานวิเคราะหก์รณีศึกษาหัวข้อ
ในหน่วยที่ 8 และ 9)   
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
ร้อยละ 10 



                                                         ๑๘                                                             มคอ.๓ 
 

27-๑๘ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

Sub PLO 4.4  
CLO9 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่เป็นประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์  
Sub PLO 5.2 

- การประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
- การประเมินผลการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
มอบหมาย 
(ผลการสืบค้น และน าเสนอข้อมลู
ของในหน่วยที่ 4-9) 

ร้อยละ 5 

CLO10 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดย
ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมี
วิจารณญาณ โดยแสดงความคิดเห็นต่อข้อมลู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ว่าสิ่งใดถูก ผิด ควรท า ไม่
ควรท าได ้
Sub PLO 6.1 
CLO11 วิเคราะห์กรณีศึกษาเดก็และวัยรุ่นโดย
ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมี
วิจารณญาณ โดยตัดสินใจและแกป้ัญหาที่
เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้
Sub PLO 6.2 

- การสังเกตการอธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน  
- การน าเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย 
- การประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
(วิเคราะหก์รณีศึกษาและอภิปราย
กลุ่มของกรณีศึกษาในหน่วยที่ 4 - 9)  
  

ร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 100 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
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 ๖.๓.๒ วารสาร เช่น MCN, Journal of Pediatric Nursing, Health Promotion Practice, Nursing 
Research ฯลฯ 
  ๖.๓.๓ ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ เว็บไซด์ต่าง ๆ และ E-Resources ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้แก่                   
E-Books Databases, E-Journal Databases, Evidence base medicine Database, Bibliography 
Databases, Free Databases  
 
 
 
 
 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 
  -  แผ่นซีดี เช่น VDO/ VCD เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็ก   
  -  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเดก็  
  -  สื่อการสอนอาหารตามวัย ของเล่นตามวัย ตัวอย่างวัคซีนชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์การให้วัคซีน 
 -  หุ่นเด็ก  
      -  เอกสารและอุปกรณ์ตรวจวัดพัฒนาการเด็ก 
      -  แผ่นภาพพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 ๗.๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 ๗.๑.๒ การประเมินตนเองและสะท้อนคิดของผู้เรียน 

๗.๑.๓ แบบประเมินผู้สอน  
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ๗.๒.๑ การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๗.๒.๒ การจัดท าเอกสารให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกหลังการสอน 
 ๗.๒.๓ ผลการสอบ/ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

https://doi.org/10.12688/f1000research.27773.1
https://doi.org/10.12688/f1000research.26249.1
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 ๗.๒.๔ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ๗.๒.5 การทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  

การประชุมอาจารย์ผูส้อน ภายหลังเสรจ็สิน้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อน าผล
การประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร        
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  
  ๒003101   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ๑ 
    Mental Health and Psychiatric Nursing 1 
 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔)  
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.ดร.แสงเทียน  

เจียรวัฒนากลุ 
-พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

โทรศัพท์ ๐98- 4698995 
Email: sangtien@nmu.ac.th 

2. อ.สริิรัก สินอุดมผล -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)   

โทรศัพท์ ๐๘1- 4239610 
Email: sirirak@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล -พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๒. ผศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 
 

-สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(สังคมศาสตรก์ารแพทย์และสาธารณสุข)  
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตเวช)  
-วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจติ
และจิตเวชศาสตร์  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
  

๓. ผศ.สมบัติ ริยาพันธ์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  

๔. อ.ดร.จันทรรัตน์ วงศ์อารียส์วัสดิ ์ -พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลศึกษา สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
๕. อ.สริิรัก สินอุดมผล -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)  
6.  อ.พรพรหม รุจิไพโรจน ์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  
    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ 2  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวคิด หลักการพื้นฐาน 
ลักษณะ ขอบเขตงานทางสุขภาพจิต มโนมติ และประวัติความเป็นมาของการพยาบาลสุขภาพจิต บทบาท
พยาบาล นโยบาย แนวโน้มทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับภาวะสุขภาพจิต  การ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง สาเหตุการเจ็บป่วยทางจิต อาการวิทยา เครื่องมือแล ะวิธีการ
ประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบ  
องค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง  
Sub PLO1.1 
CLO2 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบวินัย  
ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.3  
CLO3 แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพพระราชบญัญัติสุขภาพจิตแห่งชาติและ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัผูป้่วยจิตเวช 
Sub PLO1.4 
CLO4 แสดงออกถึงการมเีคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO5 อธิบายสาระความรู้ที่ส าคัญด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์จากกรณีศึกษาและ 
วิพากษ์ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชได ้
Sub PLO2.7 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO6 เ ขียนรายงานการ ศึกษา ค้นค ว้า วิพากษ์
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวชได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO7 เ ลื อก ใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสืบ ค้น
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวชและน าเสนอการวิพากษ์ในทางสร้างสรรค์ตาม
หลักวิชาการได ้
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖5 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง  
Sub PLO1.1 
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

CLO2 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.3  
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
(ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมด้านการพยาบาล
บุคคลที่มปีัญหาทางสุขภาพจิตและ
จิตเวช)  

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
(การลงช่ือเข้าเรียน
online/onsite)  

CLO3 แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ พระราชบญัญัติ
สุขภาพจิตแหง่ชาติและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผูป้่วยจิตเวช 
Sub PLO1.4 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
(ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมด้านการพยาบาล
บุคคลที่มปีัญหาทางสุขภาพจิตและ
จิตเวช) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
(จากการตอบค าถาม 
การใหเ้หตผุลเชิง
จริยธรรมฯ)  

CLO4 แสดงออกถึงการมเีคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

1.6 การอภิปราย (กลุม่ย่อย) เรียนรู้
จากสถานการณ์/กรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

1.3 การประเมินตนเอง 
1.4 การประเมินเพื่อน
ร่วมกลุ่ม 

CLO5 อธิบายสาระความรู้ที่ส าคัญด้านการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ใน
กรณีศึกษาและรายงานวิพากษ์ภาพยนตร์หรือ
ละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได ้
Sub PLO2.7 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
2.16 การสะท้อนคิด (reflection) 

2.1 การสอบ MCQ,  
MEQ, oral examination 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/กรณีศึกษา 
(การวิพากษ์ภาพยนตร์
หรือละครโทรทัศน์ด้าน
สุขภาพจิต) 
2.6 การน าเสนองาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า วิพากษ์
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชได ้
Sub PLO4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
(ให้นักศึกษาเลือกวิดีโอ มาแล้ว 
วิพากษ์ในประเด็นที่ก าหนด) 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชและน าเสนอการวิพากษ์ในทาง
สร้างสรรค์ได ้
Sub PLO5.2 

5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
(มอบหมายการท าสื่ อ/คลิปด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช)  

5.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
(ประเมินการน าเสนอ
คลิปและประเมินสื่อฯที่
ผลิตข้ึนมาเอง) 

 
หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิด หลักการพื้นฐาน ลักษณะ ขอบเขตงานทางสุขภาพจิต มโนมติ และประวัติความเป็นมา
ของการพยาบาลสุขภาพจิต บทบาทพยาบาล นโยบาย แนวโน้มทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปัจจัยที่มี
อิทธิพลกับภาวะสุขภาพจิต การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง สาเหตุการเจ็บป่วยทางจิต อาการ
วิทยา เครื่องมือและวิธีการประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด ปรัชญาและทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
  Concepts; basic principles; characteristics; scopes of mental health work; mental 
health concept and history; roles of psychiatric nurse; policy; trends in mental health and 
psychiatric nursing; factors affecting mental health status; promotion-prevention of mental health 
problem among risk groups; causes of mental illness; symptomology; assessment tools and 
methods for mental health and psychiatry; Mental Health Act and related laws; concept- 
philosophy, and psychiatric and mental health nursing theories; by applying nursing process for 
holistic care, regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการ 

ของนักศึกษาเฉพาะราย 
- 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย ์ สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
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ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวชศาสตร ์

sangtien@nmu.ac.th 2  

อ.สริิรัก สินอุดมผล ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวชศาสตร ์

sirirak@nmu.ac.th 2  

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1  
-มโนมติทางสุขภาพจิต  
-ประวัต ิวิวัฒนาการ แนวโน้ม 
การพยาบาล  

-แนวคิด หลักการพื้นฐาน ลักษณะ
และขอบเขตงาน บทบาทของ
พยาบาลจิตเวช  

-นโยบาย/อุบัติการณ์การเจบ็ป่วย
ทางจิต  

-ปัจจัยทีม่ีผลต่อสุขภาพจิตที่ดี
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

2 
 
 

- 
 
 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.4 รายงาน 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองาน 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.แสงเทียน  
เจียรวัฒนากลุ 

หน่วยท่ี 2  
-การส่งเสริมป้องกันในกลุม่ปกติ
แต่ละวัยตามพัฒนาการ  

-การส่งเสริมในกลุ่มเสี่ยง 

ได้แก่ low self-esteem,  

วิตกกังวล กลัว โกรธ และ  

depressed mood  

 

 

๒ 
 
 
 

- 
 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.14 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
2.16 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.4 รายงาน 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองาน 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.สริิรัก  
สินอุดมผล 

หน่วยท่ี 3 
-ความเครียด  
-การจัดการความเครียด  
-กลวิธานทางจิต  

 
2 

 
 

 
- 
 
 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 

ผศ.ดร.แสงเทียน  
เจียรวัฒนากลุ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

-วิเคราะห์บุคลิกภาพ  

 
  2.4 กรณีศึกษา  

(case study) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.14 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
2.16 การสะท้อน
คิด (reflection) 

2.4 รายงาน 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองาน 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยท่ี 4 
-แนวคิดและปรัชญาทางการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร ์

2 - 
 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 

ผศ.ดร.แสงเทียน  
เจียรวัฒนากลุ 

-มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
จิตเวช  

-การใช้ตนเองเพื่อการบ าบัด  

 

2 -  2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.16 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.4 รายงาน 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองาน 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.แสงเทียน  
เจียรวัฒนากลุ 
 

- แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ทางการพยาบาลจิตเวช 

4 
 
 

 

- 
 
 

 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.4 รายงาน 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองาน 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.แสงเทียน  
เจียรวัฒนากลุ 
 

หน่วยท่ี 5 
- สาเหตุกลไกตามการเกิดโรคทาง
จิตเวช 
 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.6 การ
น าเสนองาน 

อ.ดร.จนัทรรัตน ์ 
วงศ์อารียส์วัสดิ ์
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
2.16 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยท่ี 5 (ต่อ) 
-อาการวิทยา   
-เครื่องมอืและวิธีการประเมินทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช  
-MSE, psycho-test, PHUA,  

G-HARD, CIWA score, Bio-
psycho-social การวินิจฉัยโรค 

 
1 
2 
 

1 

- 
 
 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination  

อ.พรพรหม 
รุจิไพโรจน ์

หน่วยท่ี 6 
-การรักษาทางด้านร่างกาย  
-ยารักษาทางจิตเวชและการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล  

-การรักษาด้วยไฟฟ้า 

 
2 

- 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination  

อ.สริิรัก  
สินอุดมผล 

-การรักษาทางจิตใจ 1  2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 

อ.สริิรัก  
สินอุดมผล 

-การรักษาทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่การบ าบัด  
-กิจกรรมกลุ่มบ าบัด  

-ครอบครัวบ าบัด  

2  2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 

อ.ดร.จนัทรรัตน ์ 
วงศ์อารียส์วัสดิ ์

หน่วยท่ี 7 
-การให้ค าปรึกษา 

-การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท ์

๒ 
 
 

 
- 

 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 

อ.ดร.จนัทรรัตน ์ 
วงศ์อารียส์วัสดิ ์

หน่วยท่ี 8 
-พระราชบญัญัตสิุขภาพจิต
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 และ  
พ.ศ. 2562  
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
จิตเวช 

1 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
1.6 การอภิปราย 
(กลุม่ย่อย) เรียนรูจ้าก
สถานการณ์/กรณี
ตัวอย่างที่ครอบคลุม

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
 

อ.ดร.จนัทรรัตน ์ 
วงศ์อารียส์วัสดิ ์
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ประเด็นปญัหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

หน่วยท่ี 9 
กระบวนการพยาบาลจิตเวช  

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral examination 
 

ผศ. สมบัต ิ
ริยาพันธ์  

รวม 30 -  

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
Sub PLO1.1 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน) 

ร้อยละ 10 

CLO2 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา Sub PLO1.3  

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน) 

CLO3 แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
Sub PLO1.4 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การน าเสนองาน การเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น) 

CLO4 แสดงออกถึงการมเีคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

1.3 การประเมินตนเอง 
1.4 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
(การมสี่วนร่วมในงานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

CLO5 อธิบายสาระความรู้ที่ ส า คัญด้านการ
พยาบาลสุ ขภาพจิ ตและจิ ต เ วช ศาส ตร์ ใ น
กรณีศึกษาและรายงานวิพากษ์ภาพยนตร์หรือ
ละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้ Sub 
PLO2.7 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ,  
oral examination  
-สอบครัง้ที่ 1 MCQ (ร้อยละ 30)  
-สอบครัง้ที่ 2 MCQ (ร้อยละ 30) 
-สอบครัง้ที่ 3 MCQ (ร้อยละ 10)  

ร้อยละ 70 
 

CLO6 เ ขี ย น ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  
วิพาก ษ์ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้ าน
สุขภาพจิตและจิตเวชได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/กรณีศึกษา (วิพากษ์) 

ร้อยละ 10 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ด้านสุขภาพจิตและ

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (สือ่ ร้อยละ 7 และ

ร้อยละ 10 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

จิตเวชและน าเสนอการวิพากษ์ในทางสร้างสรรค์
ได ้Sub PLO5.2 

การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
ร้อยละ 3) 
 

รวม 100 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
มุกข์ดา ผดุงยาม. (2561). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ : Mental health and psychiatric 

nursing. บริษัท นีโอดจิิตอล จ ากัด.  
สายฝน เอกวรางกูร. (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สูก่ารปฏิบัติ 1. ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์.  
เอกอุมา อิม้ค า. (2562). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยกุต์ใช้กรณีเลือกสรร. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
O'Broem, P. A. e., Kennedy, W. e., & Karen, B. e. (2013). Psychiatric-mental health nursing: An 

introduction to theory and practice. Jones Barttlett Learning.  
Varcarolis, E. M. (2013). Essentials of psychiatric mental health nursing: A communication 

approach to evidence-based care. Elsevier Saunders.  
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
นันทวัช สิทธิรักษ์. (2559). จิตเวชศิริราช DSM-5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.  
สายฝน เอกวรางกูร. (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สูก่ารปฏิบัติ 1. ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์.  
สายฝน เอกวรางกูร. (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สูก่ารปฏิบัติ 2. ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์.  
https://www.dmh.go.th/main.asp 
https://library.nmu.ac.th/ 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2558). ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิดการประเมินและการประยุกต์ใช้ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.  
เอกอุมา อิม้ค า. (2562). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยกุต์ใช้กรณีเลือกสรร. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

- วิดีโอภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยจิตเวช 
- คลิปละครโทรทัศน์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยจิตเวช 

https://www.dmh.go.th/main.asp
https://library.nmu.ac.th/
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองาน 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 

 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารยผ์ูส้อน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง กอ่น ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรบัปรุงการสอน  
 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาล

และพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

 2001104  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
   Practicum in Fundamental Nursing 

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
๓ หน่วยกิต  3(๐-9-3) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ    

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑ อาจารยศิ์ราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
โทรศัพท์ 08๑-๙๘๒๑๗๑๙ 
Email: siraporn@nmu.ac.th 

๒ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ ์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

โทรศัพท์ 0๙๑-๗๕๑๐๐๒๕ 
Email: pongsak.d@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

1 ผศ.สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย ์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สังคมศาสตรก์ารแพทย์และสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป 
 

๑: ๗-๘ 

2 ผศ.ดร.สุณี  เวชประสิทธ์ิ - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 
 

๑: ๗-๘ 

mailto:siraporn@nmu.ac.th
mailto:pongsak.d@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

๓ อาจารย ์ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบรหิารการพยาบาล) 

๑: ๗-๘ 

๔ อาจารยเ์รือเอกหญงินิษา วงษ์ชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 

๑: ๗-๘ 

๕ อาจารย์นลิณี เชยกลิ่นพฒุ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

๑: ๗-๘ 

๖ อาจารย์ดวงกมล สุขทองสา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบรหิารการพยาบาล) 

๑: ๗-๘ 

๗ อาจารย์ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(กายวิภาคศาสตร์) 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑: ๗-๘ 

๘ อาจารย์ศิราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

๑: ๗-๘ 

๙ อาจารยว์รณัน ธีรส์ุดาพรรณ 
 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส าหรบัพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

๑: ๗-๘ 

๑๐ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ ์
 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส าหรบัพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

๑: ๗-๘ 

 ๑๑ อาจารย์แน่งนอ้ย สมเจริญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบรหิารการพยาบาล) 

1:7-8 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
  ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๒   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  2001102 การพยาบาลพื้นฐาน 
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1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  11 กรกฎาคม 2564 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วยในการดูแล
สุขภาพของบุคคลเพื่อความสุขสบายและความปลอดภัย ฝึกทักษะการป้องกันและควบคุมการแพรก่ระจายเช้ือ 
การบริหารยาและสารน้ าโดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การจัดเตรียมการช่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยและ
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน ได้รับการดูดเสมหะ ได้รับการใส่ท่อ
ระบายทรวงอก การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการดูแลร่างกายภายหลังเสียชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึง ถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น           
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมการมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา มจีรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.1, 1.3, 1.4, 1.5 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญด้านการพยาบาลพื้นฐาน 
เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล ความสุขสบายและความ
ปลอดภัยได ้
Sub PLO2.2 

PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วยใน
การดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคมพหุ วัฒนธรรม 
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้ห ลั กฐาน เชิ งป ระจั ก ษ์  กฎห มาย แล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
Sub PLO3.1 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล โดยใช้
หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา การบันทกึสาร
น้ าเข้าออกในร่างกายและการค านวณพลงังานที่ได้รับ
จากการให้อาหารทางสายยางให้อาหาร รวมถงึ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้ได้ 
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้รับบริการได้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูล ในการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO8 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รบับริการ 
ผู้ร่วมงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องได ้
Sub PLO8.1 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และผูร้ับบริการเพื่อใหผู้้รบับริการในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดร้ับการพยาบาลพื้นฐานอย่างปลอดภัยได ้
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๕ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
Sub PLO1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 
1.3 การปลูกฝังความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญด้านการพยาบาล
พื้นฐาน เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์
รวม ตอบสนองความต้องการของบุ คคล 
ความสุขสบายและความปลอดภัยได ้
Sub PLO2.2 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลพื้นฐานบน
หอผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคม
พหุวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
Sub PLO3.1 

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

3.5 การสงัเกตพฤติกรรม
3.7 การสอบ OSCE 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา 
การบันทึกสารน้ าเข้าออกในร่างกายและการ
ค านวณพลังงานที่ได้รบัจากการให้อาหารทาง
สายยางใหอ้าหาร รวมถึงวิเคราะห์ข้อมลูจาก
สิ่งทีเ่รียนรู้ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้รับบริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู 
ในการแก้ปญัหาทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO8 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้รบับริการ ผู้ร่วมงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องได ้
Sub PLO8.1 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้รบับริการเพื่อให้ผูร้ับบรกิาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้รบัการพยาบาล
พื้นฐานอย่างปลอดภัยได ้
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของบุคคลเพื่อความสุขสบายและความ
ปลอดภัย ฝึกทักษะการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ การบริหารยาและสารน้ าโดยยึดหลกัการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การจัดเตรียมการช่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ การพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน ได้รับการดูดเสมหะ ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการดูแล
ร่างกายภายหลังเสียชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  

Practicum in fundamental nursing practice in clinical setting by providing care to 
individuals for comfort care and safety; prevention and infectious control; drug and 
intravenous fluid administration based on rational drug use and safety; preparing specific 
procedures for diagnostic testing and patient care; nursing care for oxygenation, suction, 
intercostal drainage; chronic illness and post-mortem care by applying nursing process for 
holistic care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

๔.๒.๑ เข้ารับการปฐมนเิทศรายวิชาก่อนข้ึนฝกึปฏิบัตงิานบนหอผูป้่วย 
๔.๒.๒ เข้ารับการทบทวนทกัษะการพยาบาลพื้นฐานก่อนข้ึนฝึกปฏิบัตงิานบนหอผู้ป่วยโดยการสาธิต

และสาธิตย้อนกลับ (Demonstration and Return-Demonstration) และการใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  

๔.๒.๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของบุคคลเพื่อความสุขสบาย
และความปลอดภัย ฝึกทักษะการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ การบริหารยาและสารน้ าโดยยึด
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การจัดเตรียมการช่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน ได้รับการดูดเสมหะ ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
และการดูแลร่างกายภายหลังเสียชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  

๔.๒.๔ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post conference)  
๔.๒.๕ การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล (Nursing round)  
๔.๒.๖ การประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (Case conference)  
๔.๒.๗ การสอบลงสาขาและสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)   

4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

๑. วางแผนการจัดล าดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล 
(Nursing organized) คนละ ๑ ฉบับตอ่ผูป้่วย ๑ ราย 

๑. ส่งวันแรกของการข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยในสปัดาห์นั้นหรือทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยน
แผนการรักษาหรือเปลี่ยนผูป้่วยใหม ่

๒. รายงานสรุปโรคและยาที่ผูป้่วยได้รับทุกครัง้ที่มกีาร
เปลี่ยนผูป้่วยใหม่ คนละ ๑ ฉบับตอ่ผูป้่วย ๑ ราย 
 

๒. ส่งวันแรกของการข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยในสปัดาห์นั้นหรือทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยน
ผู้ป่วยใหม ่
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รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๓. รายงานการวางแผนการพยาบาลผูป้่วยประจ าวัน
รายบุคคล (Daily care plan) คนละ ๑ ฉบับ    

๓. ส่งฉบบัสมบรูณ์ในวันสุดท้ายของการข้ึนฝกึ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่ 1  

๔. รายงานการประเมินและการวางแผนการพยาบาล
ผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing care plan) คนละ ๑ ฉบับ    

๔. ส่งฉบบัสมบรูณ์ในวันสุดท้ายของการข้ึนฝกึ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่ ๒ 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 

๔.๔.๑ ตรวจรายงานแผนการจัดล าดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing organized) พร้อมทั้ง
สะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อที่ควรปรับปรุงและน าไปแก้ไขภายในวันรุ่งข้ึนหลังจากนักศึกษาส่งงาน 

๔.๔.๒ ตรวจรายงานสรุปโรคและยาพร้อมทัง้สะท้อนให้นกัศึกษารับทราบข้อที่ควรปรบัปรุงเพื่อให้
น าไปแก้ไขเพื่อพัฒนาตอ่ไป 

 ๔.๔.๓ ตรวจรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันรายบคุคล (Daily care plan) พร้อมทั้ง
สะท้อนให้นักศึกษารบัทราบข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อพฒันาต่อไป 

 ๔.๔.๔ ตรวจรายงานการประเมนิและการวางแผนการพยาบาลผูป้่วยรายบุคคล (Nursing care 
plan) พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารบัทราบข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อพฒันาต่อไป 

๔.๔.๕ ประเมินความสามารถและทักษะทางการพยาบาลในการเช่ือมโยงทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ป่วยรายบุคคล พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารบัทราบข้อที่ควรปรบัปรุงเพื่อพฒันาต่อไป   

๔.๔.๖ ประเมินความสามารถในการประเมินปญัหาและวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล พร้อมทัง้สะท้อนให้นักศึกษารบัทราบข้อที่ควรปรบัปรงุเพื่อพฒันาต่อไป   

๔.๔.๗ ประเมินความสามารถในการเขียนบนัทึกทางการพยาบาล (Nurse’ note) พร้อมทั้งสะท้อนให้
นักศึกษารับทราบข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

๔.๔.๘ ประเมินความสนใจ การเตรียมตัว และการร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชุมปรึกษา
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลรว่มกับทีมการพยาบาล
(Nursing round) พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

๔.๔.๙ ประเมินจากรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันรายบุคคล (Daily Care Plan) และ
รายงานการประเมินและการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing care plan) ครอบคลุม ถูกต้อง
และครบถ้วน 

๔.๔.๑๐ ประเมินจากการสอบสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติและสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)  
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน 

๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วย 
๔.๕.๓ เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การทบทวนทักษะทางการพยาบาลก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน

บนหอผู้ป่วย การประชุมปรึกษาก่อนและหลงัการปฏิบัติงาน (Pre-Post conference) การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล (Nursing round) การประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 
(Case conference) และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล ( Individual 
conference) 
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๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการรู้หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้รายวิชารวมทั้ งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

๔.๖.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน 

๔.๖.๒ ให้ค าแนะน าขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วย 
๔.๖.๓ เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การทบทวนทักษะทางการพยาบาลก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน

บนหอผู้ป่วย การประชุมปรึกษาก่อนและหลงัการปฏิบัติงาน (Pre-Post conference) การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล (Nursing round) การประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 
(Case conference) และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล ( Individual 
conference) 

๔.๖.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

๔.๖.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔.๖.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการรู้หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้รายวิชารวมทั้ งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน การวางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝกึทักษะเพิ่มเติม 
ด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
๔.๗.๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นฝึกปฏิบัติงานบนหอผูป้่วย 
๔.๗.๔ จัดเวลาให้นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าพบเพื่อขอค าแนะน าก่อนวันข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๗.๕ แนะน าให้นักศึกษาทบทวนทกัษะการพยาบาลพื้นฐานในสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น    

e-learning และ VDO clip การสอนทักษะทางการพยาบาลต่าง ๆ 
4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

๔.๘.๑ มีสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย 
๔.๘.๒ จ านวนผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพตรงกับเนื้อหาที่สอนอย่างเพียงพอ 
๔.๘.๓ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
๔.๘.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ป่วยเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
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หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
     ก าหนดโรงพยาบาลที่จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   
 ๕.๒.๑ เตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วย  
  ๑) ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยประธานวิชา ดังนี ้
      - อธิบายรายละเอียดของวิชา การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

    - แนะน าให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่าง ๆ เช่น การป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือ การบริหารยาและสารน้ าโดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การจัดเตรียมการช่วยตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน ได้รับการดูดเสมหะ 
ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการดูแลร่างกายภายหลังเสียชีวิต เป็นต้น 
       - มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

      ๒) ทบทวนทักษะการพยาบาลพื้นฐานให้นักศึกษาก่อนข้ึนฝึกปฏิบัตงิานบนหอผูป้่วยโดยการ
สาธิตและสาธิตย้อนกลบั (Demonstration and Return-Demonstration) และการใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  
 ๕.๒.๒ แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ 
พร้อมช้ีแจงรายละเอียด ดังนี ้
  ๑) คู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลพื้นฐาน 
  ๒) แบบฟอร์มการท าแผนการจัดล าดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing organized)   
รายงานการสรุปโรคและยา รายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันรายบุคคล (Daily care plan) และ
รายงานการประเมินและการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing care plan) 
  ๓) คู่มือแบบประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลโดยอาจารย์และประเมิน
ตนเอง การท าแผนการจัดล าดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing organized) รายงานการสรุปโรคและ
ยา รายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันรายบุคคล (Daily care plan) และรายงานการประเมินและการ
วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing care plan) 
  ๔) สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ    
 ๕.๒.๓ แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
  ต าราและเอกสารหลัก 

สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สุมาลี โพธิ์ทอง และสัมพันธ์ สันทนาคณิต. (บรรณาธิการ). (2561). ปฏิบัติการ  
  พยาบาลพื้นฐาน 1 (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: บพธิการพิมพ.์ 

สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช. (บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลพื้นฐานเล่ม   
  1. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 

สุมาลี โพธิ์ทอง, สัมพันธ์ สันทนาคณิต และสภุวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์. (บรรณาธิการ). (2563). ปฏบิัติการ 
  พยาบาลพื้นฐาน 2. (พิมพค์รั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 
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อรชร ศรีไทรล้วน, สภุวรรณ วงศธ์ีรทรพัย์ และอมรรัตน์ เสตสวุรรณ. (บรรณาธิการ). (2563).  การ      
      พยาบาลพื้นฐานเล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 

Little, K. T., & McGuire, R. C. (2018). Fundamental concepts and skills for the patient 
  care technicia. St. Louis: Missouri Elsevier. 

  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
   หนังสือ ได้แก่ 
 นิตยา สมบัติแก้ว และเดอืนทิพย์ เขษมโอภาส. (บรรณาธิการ). (2558). การพยาบาลพื้นฐาน:  
   หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  อภิญญา เพียรพิจารณ์. (2558). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2. กรงุเทพฯ: จรญัสนทิวงศ์ 
   การพิมพ์ จ ากัด. 
  Chris, B., & Waugh, A. (2013).  Foundations of nursing Practice: fundamentals of holistic  
   care. (2nded).  St Louis: Mosby. 
  Nettina, S.M. (2014).  Lippincott manual of nursing practice. (10nded). China: Wolters  
   Kluwer I Lippincott Williams & Wilkins. 
   วารสารได้แก่ วารสารทางการพยาบาลต่าง ๆ 
   ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์และเว็บไซต์ทางการพยาบาล ได้แก่ 
   ๑. ProQuest Nursing and Allied Health Source 
   ๒. EBSCO Publishing’s CINAHL 
   ๓. ClinicalKey for Nursing 
    ๔. Nursing Reference Center Plus 
   ๕. PubMed 
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 ประธานวิชาจัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยแจกคู่มือ
การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลพื้นฐานส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและ
ประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนภาคปฏิบัติ  
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

ประธานวิชาจัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยแจก
คู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานส าหรับอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน วิธีการวัด
และประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนภาคปฏิบัติ 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๕.๑ เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากความผิดพลาดในการฝึกปฏิบัติ ทัง้ต่อตัวผูป้่วยและนักศึกษา     
มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี ้
  ๕.๕.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและวิธีการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา หากเกิดความผิดพลาดจากการฝึกปฏิบัติ เช่น กรณีเกิดเข็มทิ่มต า สาร       
คัดหลั่งกระเด็นเข้าตาหรือปาก ให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ 
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  ๕.๕.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าการสอนอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยล าพัง  ในขณะที่ไม่มีอาจารย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยน้ันนิเทศ เช่น การฉีดยา การท าแผล และอื่น ๆ 
  ๕.๕.๑.๓ อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัตทิ าความเข้าใจกับบคุลากร เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ปว่ยเกี่ยวกับ
ทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานที่ต้องการส าหรับนักศึกษาพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาลที่นักศึกษา
สามารถกระท าได้หรือไม่ได้ หากไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิด   
 ๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์/การฝกึทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชา     
มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี ้
  ๕.๕.๒.๑ ประชุมปรึกษาหารือก่อนการฝึกปฏิบัติ ประธานวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์  ลงนามก ากับกิจกรรมการพยาบาลที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
  ๕.๕.๒.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  
  ๕.๕.๒.๔ กรณีนักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์
รายวิชาให้อาจารย์นิเทศบอกให้นักศึกษาแจ้งให้ทราบเพื่อท าบันทึกข้อความในการขออนุญาตข้ึนไปเก็บ
ประสบการณ์ในหอผู้ป่วยอื่นต่อไป 
 ๕.๕.๓ เสี่ยงต่ออบุัติเหตจุากการเดินทาง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มกีารประกันอุบัตเิหตุให้แก่
นักศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
          ๕.๕.๔ ผู้รับบริการอาจได้รับความเสี่ยงเนื่องจากนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
หากอาจารย์ผู้สอนได้รับรายงานว่า นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลมีปัญหาด้านสุขภาพกาย และ /หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิต อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติจะให้การนิเทศอย่างใกล้ชิดและมีการส่งต่อข้อมูลการรักษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 
     ๕.๕.๕ นักศึกษามีความเสี่ยงในการได้รับเช้ือไวรัส COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

๕.๕.๕.๑ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล การ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น  

๕.๕.๕.2 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
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หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพ
ในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

๒.๕ 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัต ิ
 

๒.๕ 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญด้านการพยาบาล
พื้นฐาน เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ความสุข
สบายและความปลอดภัยได ้
Sub PLO2.2 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (แผนการจัดล าดับงาน
การดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing 
organized) ร้อยละ ๕ รายงานการ
สรุปโรคและยา ร้อยละ ๕ รายงาน
แผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน
ร า ย บุ ค ค ล  ( Daily care plan)     
ร้อยละ ๕ และรายงานการประเมิน
และการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย
ร ายบุ ค คล  (Nursing care plan) 
ร้อยละ ๕ และการสอบสิ้นสดุการฝกึ
ปฏิบัติร้อยละ ๕) 

๒๕ 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลพื้นฐานบน
หอผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคม
พหุ วัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
Sub PLO3.1 

3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การฝึกปฏิบัติบนหอผูป้่วยร้อยละ 
๕๕) 
3.7 การสอบ OSCE รอ้ยละ ๕ 

๖๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา 
การบันทึกสารน้ าเข้าออกในร่างกายและการ
ค านวณพลังงานที่ได้รบัจากการให้อาหารทาง
สายยางใหอ้าหาร รวมถึงวิเคราะห์ข้อมลูจากสิง่ที่
เรียนรู้ได้ 
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมิ นผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (การเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล) 
 

๒ 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้รับบริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมิ นผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (การเลือกใช้ฐานข้อมูลใน
การสืบค้นและการเขียนอ้างอิงใน
รายงานต่าง ๆ) 
 

๒ 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู ใน
การแก้ปญัหาทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 

๒ 

CLO8 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้รบับริการ ผู้ร่วมงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องได ้
Sub PLO8.1 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม  
 

๒ 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และผูร้ับบริการเพื่อใหผู้้รบับริการใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้รบัการพยาบาลพื้นฐาน
อย่างปลอดภัยได ้
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

๒ 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖.๒.๑ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินในระหว่างการปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน  
      ๖.๒.๒ ประเมินการวางแผนการจัดล าดับงานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing organized) โดย
นักศึกษาจะได้รับการตรวจในระหว่างฝกึปฏิบตัเิพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์พี่เลี้ยง 
(Preceptor)/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการให้คะแนนจริง 
      ๖.๒.๓ ประเมินการท ารายงานสรุปโรคและยาในผู้ป่วยที่รับผิดชอบ โดยนักศึกษาจะได้รับการตรวจ
ในระหว่างฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor)/อาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการให้คะแนนจริง 
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๖.๒.๔ ประเมินการท ารายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันรายบุคคล (Daily care plan) โดย
นักศึกษาจะได้รับการตรวจในระหว่างฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ ๑ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor)/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการให้คะแนนจริง 

๖.๒.๕ ประเมินการท ารายงานการประเมินและการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล (Nursing 
care plan) โดยนักศึกษาจะได้รับการตรวจในระหว่างฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ ๒ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor)/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการให้คะแนนจริง 
     ๖.๒.๖ ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
     ๖.๒.๗ ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
     ๖.๒.๘ ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
คุณค่าของตนเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน  
     ๖.๒.๙ ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติและสอบ
ประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๖.๓.๑ ประเมินพัฒนาการของนักศึกษาและให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดช่วงระยะการฝึกปฏิบัติ 
  ๖.๓.๒ ให้นักศึกษาประเมินตนเองและใช้คะแนนจากการประเมินตนเองของนักศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการพูดคุยและประเมินนักศึกษา 
  ๖.๓.๓ ประเมินการฝกึปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ประจ าแหล่งฝึก 
 ๖.๓.๔ ประเมินนักศึกษาตามแบบประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัตขิองนักศึกษาพยาบาล 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด
และน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือกนั 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 

 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา  

7.1.1.1 ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัตใินแง่ของความเพียงพอของแหล่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้
คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง 

7.1.1.2 ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
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7.1.1.3 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความต้องการฝึก
เพิ่มเตมิ 

7.1.1.4 ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง โดยการเขียน  
reflection และท าแบบประเมิน 
 7.1.2  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor)   

       7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติของรายวิชา 

        7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัตเิกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน การ 
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 

       7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
       7.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ         
      7.1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
      7.1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
                7.1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
                7.1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 7.1.4  อ่ืนๆ    

      7.1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

      7.1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง   

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ พยาบาลวิชาชีพหรือ
บุคลากรประจ าแหล่งฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์เพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน    
(มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  
     ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

2004102    บาลมารดาการพยา  ทารกและการผดงุครรภ์ 1 
      Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1  
 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  
 ๒ หน่วยกิต   ๒ (2-0-4)   
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
 หลักสูตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 อ. เพียงขวัญ  ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  โทรศัพท์ 0-2241-6500 ต่อ 3202 
Email: piangkhuan@nmu.ac.th 

2 อ. จรรยาลกัษณ์  สุขแจม่ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
- อบรมเฉพาะทางการผดุงครรภ์นานาชาติ  
- ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 1๗ ปี (ข้อมูล ณ ปี 
๒๕๖๔) 

โทรศัพท์ 0-2241-6500 ต่อ 3202 
Email: janyalak@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผศ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) 
2 รศ.ดร.สุภาพ  ไทยแท้ - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา)  
- ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒๗ ป ี
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

3 อ.จรรยาลักษณ์  สุขแจ่ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
- อบรมเฉพาะทางการผดงุครรภ์นานาชาติ  
- ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 1๗ ปี 
(ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

4 ผศ.ดร.พีรนันท์  วิศาลสกุลวงษ์ - Ph.D. (Midwifery)  
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  

5 อ.ดร. ปาริชาติ ทาโน - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)  

6 อ.ปิยธิดา  ศรีพงษ์สุทธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
7 อ.วรณัน  รื่นพรต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)  

- ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๙ ปี 
(ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

8 อ.ดร.วารรีัตน์  จิตติถาวร - Ph.D. (Midwifery)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  

9 อ.เพียงขวัญ  ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  
10 อ.สริาวรรณ กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  

 
1.4.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
1 พญ.พนิดา เชิดชูเกียรติ - วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- แพทยศาสตรบัณฑิต  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2  
 

๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
ไม่มี 
 

๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
ไม่มี  
 

๑.๘ สถานท่ีเรียน  
ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

๑.๙ วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒๒ มิถุนายน 2564 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ นโยบายและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 
การให้การปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตรยาก การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารก 
ในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรจิตสังคมของสตรีในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 
ในรายปกติ การส่งเสรมิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมการมี คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็น แม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
Sub PLO1.3 

PLO2 ประยุกต์ ใช้ความรู้ ด้ านการพยาบ าล  
การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ นโยบายและปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพ มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 
การให้การปรกึษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตร
ยาก การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรรีจิตสงัคมของสตรใีนระยะตั้งครรภ์ การพยาบาล
สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ในรายปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได้ 
Sub PLO2.3 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝ่เรียนรู้ผ่านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนแผนงานและรายงานการจัดโครงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบัติได้ 
Sub PLO4.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผน และ
ปฏิบัติการจัดโครงการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้  
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ นโยบายและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกและการ 
ผดุงครรภ์ การให้การปรึกษาก่อนสมรส การ
วางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตรยาก การ
ปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์  
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรจิตสังคมของสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และทารกใน
ครรภ์ในรายปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  
โดยค านึ งถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น 
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได้ 
Sub PLO2.3 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้ อ น ก ลั บ (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.6 การแสดงบทบาทสมมติ (role plays) 
2.9 กิจกรรมกลุ่มย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

CLO3 เขียนแผนงานและรายงานการจัดโครงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรียนได้ เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใน
การสืบค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่ น  multimedia 
learning modules, blogs, electronic 
resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ 
วางแผน และปฏิบัติการจัดโครงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบัติได้  
Sub PLO6.2 

6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment)  

6.4 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 

๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ นโยบายและ

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ การให้การปรึกษาก่อนสมรส  
การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตรยาก การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรจิตสังคมของสตรีในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ในรายปกติ การส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Principles concepts and theories regarding maternal-newborn nursing and midwifery; 
policies and factors affecting maternal and newborn health; maternal and newborn care standards; 
midwifery; premarital counselling; family planning; infertility; fertilization and fetal development; 
physiological and psychological changes during pregnancy; nursing care for pregnant women and their 
unborn babies; breastfeeding promotion; rational drug use and safety by applying the professional 
process and midwifery continuity of care; regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society  

 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ตามความต้องการของนักศึกษา ไม่มี 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย ์ สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
อ. เพียงขวัญ  ภูทอง ภาควิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุงครรภ์ 
piangkhuan@nmu.ac.th สัปดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห ์อ. จรรยาลักษณ์  สุขแจ่ม janyalak@nmu.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการ ผู้สอน 



 

30-๖ 
 

บรรยาย ทดลอง ประเมินผล 
หน่วยท่ี 1 พัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของทารก 
และภาวะมีบุตรยาก 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

- ความหมายและข้ันตอน 
การปฏิสนธิ 

- การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของทารกในครรภ์   

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์ 

- ภาวะมีบุตรยากและ
การให้การปรึกษา 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุน้ระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.ปาริชาติ  
ทาโน 

หน่วยท่ี 2 การให้ค าปรึกษา
ก่อนสมรส และการวางแผน
ครอบครัว 

     

- การให้การปรึกษากอ่น
สมรส 

1 - 1.2 การสร้างระเบี ยบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้ าน คุณ ธรรม
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุมิตตา 
สว่างทุกข ์

- การวางแผนครอบครัว 
การคุมก าเนิดและการให้
ค าแนะน า 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุมิตตา 
สว่างทุกข ์



 

30-๗ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

 

หน่วยท่ี 3 การเปลี่ยนแปลง
ขณะตั้งครรภ์และการพยาบาล 

- การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาระยะตั้งครรภ์  

- การเปลี่ยนแปลงจิตสังคม
ระยะตั้งครรภ์ 

- การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กจิกรรมกลุม่ยอ่ย 
(small group 
activities) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.สริาวรรณ  
กรุณา 

- การฝ ากครรภ์  การ
ป ระ เมิ น ภ าวะสุ ข ภ าพ 
สตรีตั้งครรภ์ และการตรวจ
ครรภ์  

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)  
2.9 กิ จกรรมกลุ่ มย่ อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination  
 

อ.ปิยธิดา  
ศรีพงษ์สทุธ์ิ 

- การส่ งเสริมสุขภาพ
มารดาขณะตั้งครรภ์ 

- การดูแลด้านจิตสังคม

3 - 1.2 การสร้ างระเบี ยบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

อ.สริาวรรณ  
กรุณา 



 

30-๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
ของสตรีตั้งครรภ์ 

- การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
ที่มีภาวะไม่สุขสบาย 

และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิ ด ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.6 การแสดงบทบาท
สมมติ (role plays) 
2.9 กิ จกรรมกลุ่ มย่ อย 
(small group activities) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

สอบครั้งท่ี 1 
- การกระตุ้นพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์ 
- การเตรียมตัวเพื่อคลอด
และการเตรียมบทบาทการ
เป็นบิดา มารดา ทารกใน
ระยะตั้งครรภ์ 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7  
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.จรรยาลักษณ์  
สุขแจ่ม 

หน่วยท่ี  4  การส่ งเสริม
สัมพันธภาพและการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

     
 

- การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาทารก และ
ครอบครัว 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ปิยธิดา  
     ศรีพงษ์สุทธ์ิ 



 

30-๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

- การส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

- หลักการและแนวคิด
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่        

 - การเตรียมตัวเพื่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิตและ
สาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)  
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ปิยธิดา  
ศรีพงษ์สทุธ์ิ 

หน่วยท่ี 5 การประเมิน
สภาวะทารก 

     
 

- การนับลูกดิ้น 
- Biochemical 

Assessment 
- Biophysical 

Assessment 
- Electronic fetal 

monitoring 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

พญ.พนิดา  
     เชิดชูเกียรติ 



 

30-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 6 แนวคิด แนวโน้ม 
นโยบายท่ี เกี่ยวข้อง และ
บทบาทของพยาบาลใน
การผดุงครรภ์ 

 
 

 

 
 

   
 

- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 

- นโยบายระบบสุขภาพ/
หลักประกันสุขภาพ/สิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 

- บทบาทของผดุงครรภ์
ตามกฎหมายและตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลกและ
สมรรถนะของผดุงครรภ์ 

- ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สุขภาพมารดาและทารก 

- สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 

-ประเด็นและแนวโน้มใน
การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.จรรยาลักษณ์  
สขุแจ่ม  

หน่วยท่ี 7 การจัดโครงการ
ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีสู่ การ
ปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสังคม
เมือง 
 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.9, 6.3 กิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
(small group activities) 
4.1 การจัดประสบการณ์

๑.๒, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination  
4.1, ๖.๔ การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

คณาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา 
ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
6.6 การมอบหมายงาน
กลุ่ม (group assignment) 

สอบครั้งท่ี 2 
สอบครั้งท่ี 3 

รวม  30 -    
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) การประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม  
(การเข้าเรียนและการจัดโครงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ) 

ร้อยละ 5 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ นโยบายและปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพ มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 
การให้การปรกึษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตร
ยาก การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรรีจิตสงัคมของสตรใีนระยะตั้งครรภ์ การพยาบาล
สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ในรายปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได้ 
Sub PLO2.3 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination  
(รายวิชาจัดสอบแบบ MCQ) 
 

ร้อยละ 75 

CLO3 เขียนแผนงานและรายงานการจัดโครงการประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบัติได้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  (รายงานโครงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ) 

 ร้อยละ 5 

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผน และ
ปฏิบัติการจัดโครงการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้  

6.4 การประเมินผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย (การจัดโครงการ

ร้อยละ 15 



 

30-๑๒ 
 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) การประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
Sub PLO6.2 ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ) 

รวม 100 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
ก าธร พฤกษานานนท์ . (2561). เทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธ์ุ: Assisted reproductive technology.  

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
จันทรรัตน์ เจริญสันติ. (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะตั้งครรภ์ . โครงการต ารา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2562). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์: Prenatal nursing care. โครงการต ารา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  
Bowden, Jan, edited Manning, Vicky. (2017). Health Promotion in Midwifery: Principles and 

Practice. (3rd ed). London: Hodder Arnold 
Perry, Shannon E. (2018). Maternal child nursing care. (6th edition.). St. Louis, Missouri: Elsevier 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

๖.๒.๑ คู่มือโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก 
6.2.2 ข้อบังคับสภาการพยาบาล พ.ศ. 2564  
6.2.3 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องมาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 
6.2.4 สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๓   
๖.๒.5 หนังสือพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๖.๒.6 คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ: ยาที่ใช้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
 

๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
๖.๓.๑. สื่อสุขภาพแม่และเดก็ เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3zz9wjx 
๖.๓.๒. ข้อมูลสุขภาพสตรีตัง้ครรภ์ เข้าถึงได้จาก https://www.acog.org/ 

 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

๖.๔.๑. บทเรียนออนไลน์ในแอพพลิเคช่ัน Google Classroom 
๖.๔.๒. หุ่นฝกึตรวจครรภ์ หุน่เชิงกราน หุ่นทารกแรกเกดิ สมุดฝากครรภ์ อุปกรณ์สาธิตการให้นมลกู 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3zz9wjx
https://www.acog.org/
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาย หลงัการจัดโครงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสูก่ารปฏิบัต ิ
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามแบบประเมินอาจารย์ผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 
 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย สาธิตย้อนกลับ การแสดงบทบาทสมมติ และแสดง

ความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้  
7.2.4 การประเมินการจัดกจิกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ
๗.๒.5 การประเมินรายงานสรุปกิจกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 

 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
ประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนจัดการเรียนการสอน ระหว่างจัดการ

เรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน 
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
 

๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน 
เพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์  

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 20๐๒๑๐๒     การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น ๒ 
    (Pediatric and Adolescent Nursing2) 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๒ หน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เช่ียว

วัฒนา 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(พยาบาลศาสตร)์                                                                                          

โทรศัพท์ 090-9724040 
Email: watcharaporn_ch@nmu.ac.th 

๒. อ.วราภรณ์ แก้วอินทร์   พยาบาลศาสตรบัณฑิต โทรศัพท์ 089-0091391 
Email: waraporn.k@nmu.ac.th 

 
  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผศ.นิศารัตน์  ชูชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารก) 

2. ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เช่ียววัฒนา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 

3. ผศ.ลดาพร  ทองสง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา)  

- การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
4. ผศ.สปุรีดา  มณิปันต ี - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
๕. อาจารย์ ดร.ศิริพร  ชาวสุรินทร ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
๖. อาจารย์วนิดา  เณรานนท ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  
๗. อาจารยจ์ินตนา  เกษมศิร ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
       คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์และช่องทางออนไลน ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       ๒๓ มิถุนายน ๒๕64 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกบั
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤตและเรือ้รงัทีม่ีปญัหาการติดเช้ือ มีความผิดปกติของระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยาและนโีอพลาสซึม ระบบประสาท ระบบทางเดินปสัสาวะและต่อมไร้ทอ่ 
การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรม ความเปน็
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมอืง 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  
 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  CLO2 เช่ือมโยงศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตหรือพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในกรณีศึกษาได้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
การผดงุครรภ์และศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

Sub PLO2.1 
CLO3อธิบายสาระส าคัญของการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นทั้งในภาวะวิกฤตและเรื้อรังที่มีปัญหาในระบบ
ต่างๆ  
Sub PLO2.4 
CLO4 ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
เด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในกรณีศึกษาครอบคลุม
ประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคมเมืองและพหุ
วัฒนธรรม  
Sub PLO2.10, 2.11 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การขียนและการคิดเลข(3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

CLO5 อภิปรายประเด็นความรู้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันสมัย  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.4  
CLO6 แปลความหมายของข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้จาก
การค านวณได้อย่างถูกต้อง  
Sub PLO4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

CLO7 น าข้อมูลที่ใช้ในการอภิปรายและท ารายงาน
จากการสบืค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Sub PLO5.2 
CLO8 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม  
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO9 วางแผนการพยาบาลผูป้่วยเด็กและวัยรุ่นจาก
กรณีศึกษาได้อย่างครอบคลุม โดยบูรณาการองค์
ความรู้ ข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO2 เช่ือมโยงศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตหรือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพในกรณีศึกษาได้  
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 

2.1 การสอบ MCQ  
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญของการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะ
วิกฤตและเรือ้รงัที่มปีัญหาในระบบ
ต่างๆ  
Sub PLO2.4 
CLO4 ประยุกต์ใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลเด็กและวัยรุ่นแบบ
องค์รวมในกรณีศึกษาโดยครอบคลุม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม สังคมเมือง
และพหุวัฒนธรรม  
Sub PLO2.10, 2.11 
CLO5 อภิปรายประเด็นความรู้ด้วย
ข้อมูลที่ถูกตอ้งและทันสมัย  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.4  
 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นผ่านสื่อ
ออนไลน์  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO6 แปลความหมายของข้อมูลเชิง
ตัวเลขที่ได้จากการค านวณได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

 Sub PLO4.3 
CLO7 น าข้อมูลที่ใช้ในการอภิปราย
และท ารายงานจากการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นผ่านสื่อ
ออนไลน์  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๕.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO8 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  
Sub PLO5.2 
CLO9 วางแผนการพยาบาลผูป้่วยเด็ก
และวัยรุ่นจากกรณีศึกษาได้อย่าง
ครอบคลมุ โดยบรูณาการองค์ความรู้ 
ข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ  
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions)   
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small 
group activities)  
6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment)  
6.7 กรณีศึกษา (case study) 
6.8 การใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(problem-based learning) 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน 
6.2 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย  
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกบัการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤตและเรื้อรังทีม่ีปญัหาการติด
เช้ือ  
มีความผิดปกติของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยาและนโีอพลา
สซึม ระบบประสาท ระบบทางเดินปสัสาวะและต่อมไรท้่อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมือง  
  Principles and concepts of pediatric and adolescents nursing both in critical and 
chronic illness in pediatric patients with infection, abnormality in respiratory, gastrointestinal; 
cardiovascular, haemato-oncologic, neurological, urinary tract, and endocrine systems; rational 
drug use and safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, 
cultural diversity in urban society 
 
 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติการ/

ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30 1.ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.การจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน
นิทรรศการ  

ไม่มี 4 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ผศ.นิศารัตน์  ชูชาญ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

nisaruth@gmail.com 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เช่ียววัฒนา ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

chewwattana@yahoo.com 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

ผศ. ลดาพร  ทองสง ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

ladaporn@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์
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อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ผศ. สุปรีดา  มณิปันตี ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

supreeda@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

อ.ดร.ศิรพิร  ชาวสุรินทร ์ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

Siriporn_ch@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

อ.วนิดา  เณรานนท์ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

wanida@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

อ,จินตนา  เกษมศิร ิ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

Jintana.k@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 1  
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาการขับถ่าย
ปัสสาวะ 
- กายวิภาคและ
สรรีวิทยาของระบบ
ทางเดินปัสสาวะในเด็ก 
- การประเมินระบบ
ทางเดินปัสสาวะในเด็ก 
- การพยาบาลผู้ป่วยเดก็
ที่มีปญัหาการขับถ่าย

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.จินตนา 
เกษมศิร ิ
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
ปัสสาวะกลุม่มีการ
อักเสบและ/ หรอืมีการ
ติดเช้ือ ได้แก่ โรคติดเช้ือ
ทางเดินปัสสาวะ โรคไต
อักเสบชนิดเฉียบพลัน 
และกลุ่มอาการเนโฟร
ติก 
 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

หน่วยท่ี 2  
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาของทางเดิน
อาหารด้านศัลยกรรม 
-  หลักการพยาบาลเดก็

และครอบครัวเข้ารบัการ
ผ่าตัด 
- ความหมาย สาเหตุ 

พยาธิสภาพ อาการ
แสดงภาวะแทรกซ้อน 
ตลอดจนแนวทางการ
วินิจฉัยและการรักษา
เด็กที่มปีากแหว่งเพดาน 
โหว่ ภาวะล าไส้กลืนกัน 
หลอดอาหารตบีตันและ
หลอดอาหารมีช่องติดต่อ
กับหลอดลม ภาวะล าไส้
โป่งพองแตก่ าเนิด และ
ความผิดปกติของทวาร
หนัก 
- กระบวนการ

พยาบาลและแนว
ทางการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและ
ครอบครัวทีม่ีปญัหาของ
ทางเดินอาหารด้าน
ศัลยกรรมในระยะก่อน
ผ่าตัดและหลงัผ่าตัด 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ลดาพร   

ทองสง 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
 

หน่วยท่ี 3 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาของทางเดิน
อาหารด้านอายุรกรรม 
- ความหมาย สาเหตุ 

อาการพยาธิสภาพของ
โรค ผลการตรวจร่างกาย
ที่ผิดปกติ และแนวทาง
การรกัษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยเด็กโรคอจุจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 
-  ประเมินระดบัการ

ขาดสารน้ า อิเล็กโตร
ไลท์และดลุกรดด่างใน
ผู้ป่วยเด็กโรคอจุจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 
- การพยาบาลผู้ป่วย
โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันและ
ครอบครัวแบบองค์รวม 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ลดาพร   
ทองสง 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 4 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาการรับรู้และการ
เคลื่อนไหว 
- การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กโรคติดเช้ือของสมอง 
ได้แก่ โรคเยื่อหุม้สมอง
อักเสบและสมองอกัเสบ
จากเช้ือไวรสัในเด็ก  
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากการติดเช้ือ
แบคทีเรียในเด็ก 
- การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กที่มีน้ าค่ังในโพรง
สมอง 
- การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กสมองพกิาร 
- การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
ที่มีภาวะชักจากไข้สูง 
- การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กโรคลมชัก 
- การพยาบาลผู้ป่วย

เด็กกระดูกสันหลังโหว่ 

4 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.วัชรา
ภรณ์ 
เช่ียววัฒนา 

หน่วยท่ี 5 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาการติดเชื้อ 
- การพยาบาลเดก็ที่มี
ปัญหาการติดเช้ือ
แบคทีเรียได้แก่ คอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรน วัณ
โรคในเด็ก 
- เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างอาการ
และอาการแสดงของ
โรคไอกรนกับวัณโรค
ปอดในเด็กได ้

4 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.นิศารัตน์  
ชูชาญ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
- การพยาบาลเดก็ที่มี

ปัญหาการติดเช้ือไวรสั
ได้แก่ หัด หัดเยอรมัน 
คางทูม ไข้เลือดออก เด็ก
ที่ติดเช้ือเอชไอวี  

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

หน่วยท่ี 6 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาความผิดปกติ
ของเซลล์เม็ดเลือด 
- ความหมายอุบัติการณ์ 

สาเหตุพยาธิสรรีภาพ 
การจ าแนกชนิด อาการ
และอาการแสดง การ
วินิจฉัยโรค การแบง่
ระยะการรกัษา และการ
พยากรณ์โรคของเด็ก
ป่วยโรคที่เกิดจากความ
ผิกปกติของเซลลเ์ม็ด
เลือด ไดแ้ก่ Anemia, 
G-6-PD deficiency, 
Thalassemia, 
Hemophiliaและ
Idiopathic 
thrombocytopenic 
purpura 
- วิธีการรักษาและการ

พยาบาลเด็กทีม่ีปัญหา
ความผิดปกติของเซลล์
เม็ดเลือดโดยครอบคลุม
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคมของผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว 
 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.ศิรพิร  
ชาวสุรินทร ์



                                                                 6                                                     มคอ.3 
 

31-12 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 7  
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาการแลกเปลี่ยน
ก๊าซ (PBL)    
- โรคติดเช้ือในระบบ

ทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคติดเช้ือในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 
- การประเมินความ

ผิดปกติในระบบทางเดิน
หายใจ  
- การบริหารยาฉีดและ

ยารับประทานในเด็ก
ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจอย่างปลอดภัย
และสมเหตุสมผล 
- การบริหารยาพ่นใน
เด็กป่วย โรคระบบ
ทางเดินหายใจอย่าง
ปลอดภัยและ
สมเหตุสมผล 
- การดูแลให้ออกซิเจน
และความช้ืนในเด็ก
อย่างปลอดภัย  
- การท ากายภาพบ าบัด
ทรวงอกและระบาย
เสมหะอย่างปลอดภัย  
- ปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ท าให้
เด็กมีการติดเช้ือใน
ระบบหายใจและการ
ดูแลเด็กป่วยและ
ครอบครัวแบบองค์รวม  
 

๔ - 4.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นผ่านสื่อ
ออนไลน์  

4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussion 

6.3 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities)  

6.4 การน าเสนอ 
(presentations  

6.6 การมอบหมาย
งานกลุม่ (group 
assignment)  

6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 

6.8 การใช้ปัญหาเป็น
หลัก (problem-
based learning) 

4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน  
6.2 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

คณาจารย ์
ภาควิชาฯ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 8 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาความผิดปกติ 
ของเซลล ์
- ความหมาย 
อุบัติการณ์ สาเหตุ
พยาธิสรีรภาพ การ
จ าแนกชนิด อาการและ
อาการแสดง การ
วินิจฉัยโรค การแบง่
ระยะ การรักษาและ
การพยากรณ์โรคของ
เด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว โรคมะเรง็
ต่อมน้ าเหลืองโรคมะเร็ง
ที่ไต โรคมะเร็งเนื้อเยื่อ
ประสาท ความแตกต่าง
ลักษณะของเด็กป่วย
มะเร็งที่ไตและมะเรง็
เนื้อเยื่อประสาท 
- วิธีการรักษาและการ
พยาบาลเด็กทีม่ีปัญหา
ความผิดปกติของเซลล ์
โดยครอบคลุมทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคมของผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ 

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.ศิรพิร  
ชาวสุรินทร ์
 

หน่วยท่ี 9 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาการไหลเวียน
เลือด 
-การพยาบาลเด็ก
โรคหัวใจพกิารแต่ก าเนิด 
: ชนิดไม่เขียวได้แก่ 
โรคหัวใจ ASD  VSD  
PDA และชนิดเขียว

4 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.สปุรีดา   
มณิปันต ี
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
ได้แก่ โรคหัวใจ TOF   
TGV    
- การพยาบาลเด็ก
โรคหัวใจที่เกิดข้ึน
ภายหลัง : Rheumatic 
Heart Disease  
Infective 
endocarditis และ 
Kawasaki disease  
- การพยาบาลผู้ป่วยเดก็
ที่มีภาวะหัวใจวาย 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

หน่วยท่ี 10 
การพยาบาลเด็กท่ีมี
ปัญหาของต่อมไร้ท่อ 
 - ความหมาย 
โครงสร้างและหน้าที่ของ
ต่อมไร้ท่อในเด็ก 
 - การพยาบาลเด็กป่วย
ที่มีภาวะขาดไทรอยด์
ฮอร์โมนแตก่ าเนิด 
 - การพยาบาลเด็กป่วย
โรคเบาจืด 
 -การพยาบาลเด็ก
โรคเบาหวาน 
 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 

2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

2.1 การสอบ 
MCQ  

2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.วนิดา  
เณรานนท ์

รวม  30 -    
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๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

CLO2 เช่ือมโยงศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
หรือพื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพใน
กรณีศึกษาได้  
Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
- สอบครั้งที่1 และสอบครั้งที่๒ 
ร้อยละ ๕๕  
- การวัดความรู้ท้ายบท ร้อยละ   
2๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 
 

CLO3อธิบายสาระส าคัญของการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะวิกฤตและเรื้อรังที่มี
ปัญหาในระบบต่างๆ  
Sub PLO2.4 
CLO4 ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมใน
กรณีศึกษาครอบคลุมประเด็นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สงัคมเมืองและพหุวัฒนธรรม  
Sub PLO2.10, 2.11 

CLO5 อภิปรายประเด็นความรู้ด้วยข้อมลูที่
ถูกต้องและทันสมัย  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.4 
CLO6 แปลความหมายของข้อมูลเชิงตัว
เลขที่ได้จากการค านวณได้อย่างถูกต้อง  
Sub PLO4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
- (สื่อนวัตกรรม) 

ร้อยละ ๕ 
 
 
 
 
 

CLO7 น าข้อมูลที่ใช้ในการอภิปรายและท า
รายงานจากการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 - (สื่อนวัตกรรม) 
 

ร้อยละ ๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO8 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  
Sub PLO5.2 

  

CLO9 วางแผนการพยาบาลผูป้่วยเด็กและ
วัยรุ่นจากกรณีศึกษาได้อย่างครอบคลุม โดย
บูรณาการองค์ความรู้ ข้อมลูต่างๆและ 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน  
6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา  
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(ช้ินงานและการน าเสนอจากการ
เรียนกลุ่มย่อยPBL)  

ร้อยละ 10 

รวม 100 
 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสาร 
พรทิพย์ ศิรบิูรณ์พิพฒันา (บรรณาธิการ). (256๓). การพยาบาลเดก็ เลม่ 2 (ฉบับปรบัปรุง). นนทบุร:ี 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
พรทิพย์ ศิรบิูรณ์พิพฒันา (บรรณาธิการ). (25๖๓). การพยาบาลเดก็ เลม่ 3 (ฉบับปรบัปรุง). นนทบุร:ี 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
ศรีสมบูรณ์ มสุิกสุนธ์และคณะ (บรรณาธิการ). (2558). ต าราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 

2).นนทบรุี: สหมิตรพริ้นต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง. 
Hockenberry, M. J., Rodgers, C. C.& Wilson David editor. (2022). Wong`s essentials of pediatric 

nursing. St Louis: Elsevies Sunders. 
Kliegman, R. M. e. (2016). Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia: Elsevier. 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
      6.2.1   หนังสือ ได้แก่ 
กาญจนา ศิรเิจิญวงศ์ และลดาพร ทองสง.(2556). การบวนการพยาบาลในผูป้่วยเด็กใน: วิจิตรา กสุมภ์และ

คณะ (บรรณาธิการ). กระบวนการพยาบาลและข้อวินจิฉัยการพยาบาลการน าไปใช้ในคลินิก. (หน้า
301-357). กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ์. 
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พรศิริ พันธสี.(๒๕๕๘). กระบวนการพยาบาล&แบบแผนสุขภาพ:การประยุกต์ใช้ทางคลินิก.กรงุเทพฯ:พิมพ์
อักษร. 

วิจิตรา กุสุมภ์ และสลุี ทองวิเชียร. (25๖๒). ข้อวินิจฉัยการพยาบาลการการวางแผนการพยาบาล:กรณีศึกษา. 
กรุงเทพฯ: พี.เค.เค.พริ้นท์ติง้. 

สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, ยุวลักษณ์ ธรรมเกสร, ศริยา ประจกัษ์ธรรม, พรทิภา อิงคกุล, พรรณพัชร พิริยะนนท์
และประภาศรี กุลาเลิศ.(๒๕๕๙).ต ารากุมารเวชศาสตร์ เลม่๑.ปทุมธานี: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั 
พับลเิคช่ัน. 

ศุกระวรรณ อินทรขาว, จักรชัย จึงธีรพานิช, ผกาทิพย์ ศิลปะมงคลกุล, กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์, พชรพรรณ 
สุรพลชัย, ขนิษฐา คูศิวิไลส์และพรทิพา อิงคกลุ.(๒๕๖๑).ต ารากุมารเวชศาสตร์ เล่ม๒.ปทมุธานี: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

Walsh, B. K. (2015). Neonatal and Pediatric Respiratory Care. St Louis: Elsevies. 
 6.2.2 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ 
  - ฐานข้อมูล EBSCO Publishing’s CINAHL, Science Direct, Springer Link e Journal, 
Scopus, Clinical Key, McGraw-hill 
  - www.tnc.or.th 

  - www.rduthai.com 
  - www.who.org 
  - www.unicef.org/thailand 
  - www.pidst.or.th 
  - Pediatric respiratory care: A multidisciplinary team approach 
 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า    
 6.3.1 วารสาร ได้แก่ วารสารพยาบาลศาสตร์ รามาธิบดีพยาบาลสาร วารสารสภาการพยาบาล 
Journal of Pediatric nursing และ The American Journal of Maternal Child Nursing 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 
 - อุปกรณ์การให้ออกซเิจนในเด็กชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Oxygen cannula, Oxygen mask, Oxygen box, 
Oxygen tent, Oxygen connector, Oxygen flow meter และอปุกรณ์การพ่นยาชนิดต่าง ๆ 
 - หุ่นเด็กทารกส าหรบัการจัดการเรียนรู้ในการให้ออกซเิจนชนิดต่าง ๆ  
 - วีดีโอเรื่อง 
  - การพ่นยาและการเคาะปอด ดูดเสมหะ  
  - Pediatric respiratory care: A multidisciplinary team approach 
   - การให้ออกซิเจนและความช้ืน  
   - การพยาบาลเด็กที่ไดร้ับออกซเิจน  
   - การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มเีสมหะค่ังค้าง  
 
 

http://www.tnc.or.th/
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 ๗.๑.๑ แบบประเมินผูส้อน (ของคณะฯ) 
 ๗.๑.๒ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม (ของคณะฯ) 
 ๗.๑.๓ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปญัหาเป็นหลกั (ของภาควิชาฯ) 
 7.1.4   แบบประเมินการมสี่วนร่วมต่อการเรียน (ของภาควิชาฯ) 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ๗.๒.๑ การสอนของผู้ร่วมทีม 
 7.2.2   ผลการสอบ 
       7.2.3   การมีส่วนร่วมต่อการเรียน 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ๗.๓.๑ น ากระบวนการสอนและผลการสอบของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลให้มีคุณภาพ 
 ๗.๓.๒ การประชุมในภาควิชาฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อเสนอผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประเมินโดยนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาถึงการบรรลุผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบต่อไป 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรงุ  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ 
                                        ศัลยศาสตร์          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2006102  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑   
                 Adult  Nursing 1 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๓ หน่วยกิต        ๓(๓-๐-๖) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อาจารย์กาญจนา  กิริยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
โทรศัพท์ ๐๙๗-๑๓๑๐๕๕๘ 
Email: kanjana_k@nmu.ac.th 

2. อ. ศุภวรรณ ใจบุญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  

โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๒๙๑๖๕๑ 
Email: supawan.j@nmu.ac.th 
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1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้สอน คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 อ. กาญจนา กริิยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
2 อ. ศุภวรรณ ใจบุญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเรง็ 

3 อ. ดร.จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์  

4 อ. สุดคะนึง ดารานิษร - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
5 อ. ดร. ยุพา วงศ์รสไตร - Doctor of Philosophy (Nursing)  

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและ   
  การผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

6 ผศ. ดร. ขจี พงศธรวิบลูย ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

7 ผศ. วราภรณ์ ดีน  าจืด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
8 อ. นพัตธร พฤกษาอนันตกาล - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
9 อ.ปองพล คงสมาน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

10 อ. ดร. ปานดวงใจ ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทางการพยาบาล)  

11 อ. ดร. ดวงรัตน์ มนไธสง - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

12 อ. นิรมนต์ เหลาสุภาพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร (การพยาบาลแบบประคับประคอง)  

13 อ. พิรุณนภา เบ็ญพาด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
14 อ. ภัทรสริิ พจมานพงศ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่)  
15 ผศ.ดร.อรุณี เฮงยศมาก - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 

แขนงวิชาการตรวจสอบและประกันคุณภาพทางการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

16 ผศ. ดร. จินตนา ฤทธารมย ์ - Doctor of Philosophy (Nursing)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

17 อ. จันทรส์ุดาพรรณ บุญธรรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูสู้งอายุ)  
 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
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       ภาคการศึกษาที่ ๒  ชั นปีที่ ๒  
  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื อการุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 2๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

        เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับออกซิเจน ความสมดุล
ของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ การติดเชื อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบ
องค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO2 ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง 
ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับออกซิเจน ความสมดุลของ
สารน  าและอิเล็กโทรไลต์ การติดเชื อ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลและปลอดภัย ในการพยาบาลผู้ใหญ่ได ้ 
Sub PLO2.5 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรูผ้่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ที่มีความมีความผิดปกติของการได้รับออกซิเจน 
และ Concept mapping ในผู้ที่มีความผิดปกติความ
สมดุลของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความมีความผิดปกติของการไดร้ับ
ออกซเิจน และ Concept mapping ในผู้ที่มีความ
ผิดปกติความสมดุลของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ได้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
พยาบาลผู้ใหญ่ได ้
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖5 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้ห ลั ก ก ารแล ะแนวคิด 
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
ของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับ
ออกซิเจน ความสมดุลของสารน  าและอิเล็กโทร
ไลต์ การติดเชื อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ได้  
Sub PLO2.5 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความมีความผิดปกติของการ
ได้รับออกซิเจน และ Concept mapping ใน
ผู้ที่มีความผิดปกติความสมดุลของสารน ้าและอิ
เล็กโทรไลต์ได้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น ๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ ๕ .1 การประเมินผล
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความมีความ
ผิดปกติของการไดร้ับออกซเิจน และ 
Concept mapping ในผู้ที่มีความผิดปกติ
ความสมดุลของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ได ้
Sub PLO5.2 

ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการพยาบาลผู้ใหญ่ได ้
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่มีความผดิปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การ
ได้รับออกซิเจน ความสมดลุของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ การติดเชื อ การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมือง  

Principles and concepts of nursing in adult with abnormalities in cells, skin, immune 
system, oxygen saturation, balance of bodily fluids and electrolyte, infectious diseases; rational 
drug use and safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, 
cultural diversity in urban society 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๔๕ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อาจารย์กาญจนา  กิริยางาม ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

kanjana_k@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ  ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

Supawan.jt@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1  
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของการได้รับออกซิเจน 
เนื่องจากระบบหัวใจและ 
หลอดเลอืดทางอายุรกรรม 
 
 
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของการได้รับออกซิเจน 
เนื่องจากระบบหัวใจและ 
หลอดเลอืดทางศัลยกรรม  
- การช่วยชีวิตขั นพื นฐาน (basic 
life support) 

 
๓ 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

2 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8,6.4 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
อ.จันทรส์ุดาพรรณ 
บุญธรรม 
 
 
 
 
อ. นพัตธร 
พฤกษาอนันตกาล 
 
 
อ. พิรุณนภา 
เบ็ญพาด 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 

หน่วยท่ี ๒  
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของการได้รับออกซิเจน 
เนื่องจากระบบโลหิตวิทยา  
(เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 
เกล็ดเลอืดและปัจจัยการแข็งตัว
ของเลอืด: Anemia, Leukemia, 
Lymphoma, Bleeding 
disorders 
  

 
5 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
 

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ

 
อ. กาญจนา  
     กิริยางาม 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยท่ี ๓  
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกตขิองการไดร้ับออกซเิจน 
เนื่องจากระบบหายใจที่ไม่ได้เกิด
จากการติดเชื อ (โรคปอดอุดกั น
เรื อรัง หอบหืด มะเร็งปอด ภาวะ
ลิ่มเลือดทีป่อด) 
 
- การผ่าตัดปอดและการฟื้นฟ ู
 
 
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของการได้รับออกซิเจน 
เนื่องจากระบบหายใจที่เกิดจาก
การติดเชื อ (หลอดลมอักสบ โรค
ปอดอักเสบ ปอดอักเสบจากการ
ติดเชื อในโรงพยาบาล วัณโรค ฝี
ในปอด หนองในเยื่อหุ้ มปอด 
และภาวะหายใจล้มเหลว)   
 

 
๓ 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 
 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

 
อ. ดร. ปานดวงใจ 
ไทยด ารงเดช 
 
 
 
 
 
อ. ดร. ปานดวงใจ 
ไทยด ารงค์เดช 
 
อ. สุดคะนึง  
ดารานิษร 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๔  
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกตขิองความสมดลุสารน  า
และอิเล็กโตรไลต์เนื่องจาก  
สารน  าและอิเล็กโตรไลต์ 
(Fluid volume, acidosis 
hypo/hypernatremia, 
hypo/hyperkalemia, 
hypo/hypercalcemia, 
hypo/hyperphosphatemia, 
hypo/hypermagnesemia)  
 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
 
 
 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 
อ.พิรุณภา  
เบ็ญพาด 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกตขิองความสมดลุสารน  า
และอิเล็กโตรไลตเ์นื่องจากไต  
  - Acute kidney disease 
  - Chronic kidney disease 
  - Pyelonephritis 
  - Acute glomerulonephritis 
 
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของความสมดุลสารน  า
และอิเล็กโตรไลต์ที่ได้รับ 
การบ าบัดทดแทนไต  
(การฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม 
การล้างไตทางหน้าท้อง และการ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต) 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 
2 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ศุภวรรณ  
ใจบุญ 
 
 
 
 
 
 
อ.กาญจนา 
กิริยางาม 

หน่วยท่ี ๕  
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกตขิองความสมดลุสารน  า
และอิเล็กโตรไลตเ์นื่องจากระบบ
ทางเดินปัสสาวะ (การประเมิน
ความผิดปกติของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และการติดเชื อในระบบ 
ทางเดินปัสสาวะ)  
 
- การพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของความสมดุลสารน  า
และอิเล็กโตรไลต์เนื่องจากระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ที่ไม่ได้เกิดจาก
การติดเชื อ (ภาวะอุดกั นในระบบ
ทางเดินปั สสาวะ  นิ่ ว   มะเร็ ง
กระเพาะปั สสาวะ Neurogenic 
bladder ต่อมลูกหมากโต และ
การเปลี่ยนทางเดินน ้าปัสสาวะ) 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 

 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ

 
ผศ. วราภรณ์  
ดีน  าจืด 
 
 
 
 
 
 
ผศ. ดร. ขจี  
พงศธรวิบูลย ์
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

 
หน่วยท่ี ๕ (ต่อ) 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกตขิองความสมดลุสารน  า
และอิเล็กโตรไลตเ์นื่องจาก 
แผลไฟไหม้น  าร้อนลวก 
 

 
 

๑ 

 
 
- 

ด้วยตนเอง (self-study) 
 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

มอบหมาย 
 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

 
 
ผศ. ดร.อรุณี 
เฮงยศมาก 

หน่วยท่ี ๖  
- การพยาบาลผู้ใหญท่ี่มีความ
ผิดปกติของเซลล์ (Oncology 
concept, Chemotherapy, 
Radiation, Oncology 
emergency) 
  
- การพยาบาลผู้ใหญท่ี่มีความ
ผิดปกติของเซลล์ (CA Breast, 
CA colon) 

 
๒ 
 
 
 
 

๒ 
 

 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

 
อ.ศุภวรรณ  
ใจบุญ 
 
 
 
อ. นพัตธร 
พฤกษาอนันตกาล 

หน่วยท่ี 7 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของระบบผิวหนงั  
(Psoriasis, Cellulitis, Steven-
Johnson syndrome (SJS), 
Fungal infection, dermatitis) 
 

 
2 

 
- 

1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ. สุรินทรร์ัตน์ 
บัวเรง่เทียนทอง 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 8 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
(Immune): Hypersensitivity-
anaphylaxis, Allergy, 
Contact immune deficiency, 
Autoimmune: SLE) 

3 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.14 การศึกษาค้นคว้า

1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.จินตนา 
ฤทธารมย ์
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ด้วยตนเอง (self-study) 

หน่วยท่ี 9 (ต่อ) 
 การพยาบาลผู้ใหญ่ทีม่ีความ
ผิดปกติของการติดเชื อ: บูรณา
การการใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย 
   - Emerging disease 
(COVID-19, MERS, H5N1,  
communicable disease) 
 - Melioidosis, Leptospirosis, 
Malaria, Sepsis, Typhoid, 
Cholera 
 

 
3 

 
- 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8, 4.1,6.4 
การประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 
อ.ปองพล  
         คงสมาน 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 

รวม ๔5 -    
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ ใช้หลักการและแนวคิด 
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
ของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับ
ออกซิเจน ความสมดุลของสารน  าและอิเล็ก
โทรไลต์ การติดเชื อ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ได้  
Sub PLO2.5 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
(การสอบ 4 ครั ง ร้อยละ 55 
และ สอบวัดความรู้ท้ายบทเรียน 
ร้อยละ 15) 

ร้อยละ ๗๐  

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการ 4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ ร้อยละ  10 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความมีความผิดปกติของ
การได้รับออกซิเจน และ Concept 
mapping ในผูท้ี่มีความผิดปกติความสมดุล
ของสารน ้าและอเิลก็โทรไลต์ได ้
Sub PLO4.2 

มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษา และ Concept 
mapping) 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความมี
ความผิดปกติของการได้รบัออกซิเจน และ 
Concept mapping ในผู้ที่มีความผิดปกติ
ความสมดุลของสารน  าและอิเล็กโทรไลต์ได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  (ก า ร น า เส น อ 
concept mapping  การเขียน
รายงานและการอ้างอิงได้ถูกต้อง) 

ร้อยละ ๕  

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการพยาบาลผู้ใหญ่ได ้
Sub PLO6.2 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (ร้อยละ 5) 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบห มาย  (ก าร เรี ยน รู้ จ าก
สถานการณ์จ าลอง BLS  
ร้อยละ 5) 

ร้อยละ ๑๐ 

รวม 100 
   
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2561). สาระหลกัทางการ

พยาบาลศัลยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ประทุม สร้อยวงค์. (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พงศธร คชเสนี และคณะ. (๒๕๖๐). Fluids, electrolyte, and acid-base disorders. กรงุเทพฯ:  

เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคช่ัน. 
ไพรสุดา บัวลอย บรรณาธิการ. (2560). การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3 : Update surgical 

and perioperative nursing 3. สงขลา: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2018). Medical-surgical  
nursing: concepts for interprofessional collaborative care. St. Louis, Missouri: Elsevier. 

๖.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
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๖.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ 
  CINAHL Complete 
  ClinicalKey for Nursing 
  ProQuest: Nursing and Allied Health 
  Academic Search Ultimate  
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

6.๔.1 ชุดอุปกรณ์เรื่อง การล้างไตทางหน้าท้องพร้อม VDO  
6.๔.2 ชุดอุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อม VDO 
6.๔.3 ชุดอุปกรณ์ Hemodynamic monitoring พร้อม VDO 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

https://www.avermed.com/Zoll-AED-Plus-p/z-aed-plus.htm
https://www.laerdal.com/gb/doc/117/Laerdal-Silicone-Resuscitators-LSR
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7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ อธิบายและประยุกต์ใช้การพยาบาล 

ผู้ใหญ่ 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั ง ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และสิ นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์     
                                        และศัลยศาสตร์          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  
 20๐๖๑๐๓                  การพยาบาลผู้สงูอายุ    

                         Gerontological Nursing    
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
 ๒ หน่วยกิต                    2(2-0-4)  
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย Doctor of Philosophy 

(Nursing)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๖๔๖๙๔๖ 
Email: duangrat@nmu.ac.th 

๒ อ.จันทร์สุดาพรรณ  
บุญธรรม 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูส้งูอาย)ุ  

โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๗๔๐๗๓๖  
Email: 
jansudaphan.b@nmu.ac.th 

 
 
 
 
 



                                                              2                                                                มคอ.3 
 

33-2 
 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. ผศ.เบญญาภา  มุกสริิทิพานัน - การศึกษามหาบัณฑิต                                             

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรงั (DM/HT)  

๒. อ.ดร.จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing)  
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลประสาท
วิทยาและ ประสาทศัลยศาสตร์  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  

๓. ผศ.ดร.จินตนา   ฤทธารมย์ - Doctor of Philosophy (Nursing)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๔. อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  - Doctor of Philosophy (Nursing)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๕. อ.จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูส้งูอาย)ุ 
๖. อ.ดร. ปานดวงใจ ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy (Nursing)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  
๗. อ. กาญจนา กริิยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรงั (DM/HT)   

๘. อ. สุดคะนึง ดารานิษร - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
๙. อ. สุรินทรร์ัตน์ บัวเรง่เทียนทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูส้งูอาย)ุ  

    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๒  ช้ันปีที่ ๒  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มอาการเฉพาะของผู้สูงอายุในเขตเมือง การฟื้นฟู
สภาพ การส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระยะยาว การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ 
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มอาการ
เฉพาะของผู้สูงอายุในเขตเมือง การฟื้นฟูสภาพ การส่ง
ต่อ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระยะยาว รวมทั้งการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลและปลอดภัยได้  
Sub PLO2.5  

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพือ่พัฒนา
ตนเองอย่างต่อ 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาผู้สงูอายุได ้
Sub PLO4.2  

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาผูสู้งอายุได ้
Sub PLO5.2  

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาผูสู้งอายุได ้ 
Sub PLO6.2  

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา  
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หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
ผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ
และกลุ่มอาการเฉพาะของผู้สูงอายุในเขตเมือง 
การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังใน
ระยะยาว รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัยได้  
Sub PLO2.5  

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.6 การแสดงบทบาทสมมติ (role 
plays) (การใส่ชุดจ าลองผูส้งูอายุ)  
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
2.16 การสะท้อนคิด (reflection) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา
ผู้สงูอายุได ้
Sub PLO4.2  

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study)  

4.1 การประ เมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะห์กรณีศึกษาผูสู้งอายุได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาผูสู้งอายุได ้ 
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.4 การประ เมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มอาการเฉพาะ
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระยะยาว การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมือง 

Principles concepts and theories of older persons, gerontological nursing care for 
older persons with health problems and specific syndromes in urban areas, rehabilitation, 
referral, chronic long-term care; rational drug use and safety by applying nursing process for 
holistic care; regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๐ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

duangrat@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

jansudaphan.b@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑ มโนทัศน์
เกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
- ความหมายและประเภท
ของผูสู้งอายุ และพฤฒพลัง 
(Active ageing) 
- สถานการณ์ และ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร 
 - บทบาทพยาบาล ผู้ดูแล 
ครอบครัว สงัคมต่อการ
ดูแลผูสู้งอายุ 
- นโยบาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและแผนพฒันา
ผู้สงูอายุแหง่ชาติ 
- สิทธิผู้สูงอายุ 
- ระบบบริการสุขภาพและ
สังคมส าหรับผู้สงูอายุ 
- รูปแบบสถานบรกิารทาง
สังคมผู้สงูอายุ  

๓ - 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอด 
แทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ดร.ดวงรัตน์ 
  กวีนันทชัย   

หน่วยท่ี ๒ ทฤษฎีความ
สูงอาย ุ
- ทฤษฎีความสูงอายุเชิง
ชีวภาพ 
 1) Cross linkage theory 
 2) Free radical theory 
 3) Wear and tear 
theory 
 4) Accumulative 
theory 

๒ - 1.5 การสอนสอด 
แทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.จันทร์สุดาพรรณ  
บุญธรรม 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

 5) Genetic program 
and error theory 
- ทฤษฎีความสูงอายเุชิงจิต
สังคม 
 1)  Disengagement theory 
 2)  Activity theory 
3)  Continuity theory 
 
หน่วยท่ี ๓ เจตคติการดูแล
ผู้สูงอายุ 
- จริยธรรมในการดูแล
ผู้สงูอายุ 
- เจตคติต่อการดูแล
ผู้สงูอายุ 

 

๑ 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

1.5 การสอนสอด 
แทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

อ.ดร.ปานดวงใจ  
  ไทยด ารงค์เดช 
 
 
 
 

 

หน่วยท่ี ๔ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 
- ปัจจัยที่มผีลต่อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของผูสู้งอายุ: ปจัจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
- การเปลีย่นแปลงด้าน
ร่างกาย 
- การเปลีย่นแปลงด้านจิต
สังคม  
 

๒ - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.6 การแสดงบทบาท
สมมติ (role plays) 
(การใส่ชุดจ าลอง
ผู้สงูอายุ)  
2.16 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.จันทร์สุดาพรรณ 
         บุญธรรม 

หน่วยท่ี ๕ การประเมิน
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
(Comprehensive 
Geriatric Assessment: 
CGA) 
๕.๑ การประเมินการท า
หน้าที่ของร่างกาย 

๒ - 
 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

อ.จันทร์สุดาพรรณ 
บุญธรรม 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

(Assessment of 
functioning)  
 ๕.๒ การประเมินภาวะ
สุขภาพจิต (Psychological 
Assessment)  

 
 

 
 

หน่วยท่ี ๖ การพยาบาล
เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุ 
- Physical activity 
(Exercise) 
- Social participation / 
Recreation 
- Fall / Environment  
 
- Nutrition 
 
- Sleep 
- Sexual relation 
(เพศสมัพันธ์ในผูสู้งอายุ) 
 
 
- Stress management 
- Injury / Abuse 

 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

- 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

 
 
 
อ. สุรินทรร์ัตน์ 
บัวเรง่เทียน
ทอง 
อ. สุรินทรร์ัตน์ 
บัวเรง่เทียน
ทอง 
อ.ดร.ดวงรัตน์  
กวีนันทชัย  
 
อ.ดร.จุฑารัตน์  
 อัครวงศ์
วิศิษฏ์ 
 
อ.กาญจนา  
      กิริยางาม 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๗ การพยาบาล
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
- ระบบประสาท: 
Dementia/ Delirium/ 
Alzheimer/ Parkinson & 
Depression 
 
-  ระบบกระดูก/ข้อต่อ: 
Osteoarthritis, Osteoporosis 
 
- ระบบขับถ่ายปสัสาวะ: 
BPH, Urinary 
incontinence 
- ระบบประสาทสัมผัส:  
การมองเห็นและการได้ยิน 
 
-  ระบบทางเดินอาหาร 
 - ระบบไหลเวียนเลือด 
 

 
 
 

2 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

- 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

 
อ.กาญจนา 
      กิริยางาม 
 
 
 
ผศ.ดร.จินตนา   
      ฤทธารมย์ 
 
 
ผศ.เบญญาภา  
 มุกสิรทิิพานัน 
 

 
 
อ.ดร.จุฑารัตน์  
อัครวงศ์วิศิษฏ์ 
 

หน่วยท่ี 8 การพยาบาล
เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ 
- DM 
 - HT, HD 
 - Stroke 
 - Pressure sore 
 - Pneumonia / COPD 
 
- ภูมิปัญญาไทยในการดูแล
สุขภาพผู้สงูอายุ 

 
 
 
 

๓  
 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 
 

 

 

 

 
 
อ.ดร.จุฑารัตน์  
อัครวงศ์วิศิษฏ์ 
 
 
 
อ.สุดคะนึง  
      ดารานิษร 

หน่วยท่ี 9 การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ 

๑ - 1.5 การสอน
สอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

 
ผศ.ดร.จินตนา   
      ฤทธารมย์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- เภสัชจลศาสตร์ในผูสู้งอายุ 
และการท าปฏิกริิยาตอ่กันของ
ยา 
- ผลข้างเคียง และข้อพึง
ปฏิบัติจากการใช้ยา 
- วัคซีนในผู้สูงอายุ 
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

หน่วยท่ี 9 การวิเคราะห์
กรณีศึกษาผู้สูงอายุและ
บูรณาการความรู้เพ่ือการ
พยาบาลผู้สูงอายุ   
 

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอด 
แทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
2.4, 6.๗ กรณีศึกษา 
(case study) 
2.6 การแสดงบทบาท
สมมติ (role plays) 
(การใส่ชุดจ าลอง
ผู้สงูอายุ)  
2.8, ๖.๒ การ
อภิปรายกลุ่ม (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
๔.๑, ๕.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 การ
น าเสนองานที่
ได้รับ
มอบหมาย 
๔.๑, ๕.๑, 
๖.๔ การ
ประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
 
 
 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

learning modules, 
blogs, electronic 
resources 

รวม ๓๐ -    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม  ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
ผู้สูงอายุ  การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพและกลุ่มอาการเฉพาะของผู้สูงอายุใน
เขตเมือง การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะยาว รวมทั้งการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลและปลอดภัยได้  
Sub PLO2.5 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (รายวิชาจัดสอบ
แบบ MCQ โดยการสอบวัดผล
ท้ายบทเรียน, สอบครั้งที่ ๑, และ
สอบครั้งที่ ๒) (ร้อยละ ๗๐) 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (รายงานการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา) (รอ้ยละ ๕) 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ๒ คนต่อ ๑ ฉบับ) 
(ร้อยละ 5)  

ร้อยละ ๘๐ 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา
ผู้สงูอายุได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การเขียนรายงานการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ๑ ฉบับ) 

ร้อยละ ๒.๕  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะห์กรณีศึกษาผูสู้งอายุได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนอและการ
เขียนรายงานโดยการอ้างอิงได้
ถูกต้อง) 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ผู้สงูอายุได้  

6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ๑ ฉบับ)  

ร้อยละ ๑๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

Sub PLO6.2 
รวม 100 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์. (๒๕๕๙). การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยใน 
           ผู้สูงอายุ: Care towards best nursing practice in geriatric syndromes. สงขลา: ชานเมือง 
           การพิมพ์. 
ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร ค าผลศิริ และ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. (2560). การพยาบาลผู้สูงอายุ. เชียงใหม:่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. (2558). แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes).  
 (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: อิส ออกัส. 
Aldwin, C. M., Igarashi, H., Gilmer, D. F., & Levenson, M. R. (2017). Health, illness, and optimal 

aging: Biological and psychosocial perspectives. NY: Springer Publishing Company. 

Williams, P. (2016). Basic geriatric nursing (6th ed.). St. Louis: Elsevier.  
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
คณะกรรมการพฒันาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สงูอายุ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๔). คู่มือการ
 คัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๖๔. นนทบรุ:ี กระทรวงสาธารณสุข.  
ทีปภา แจ่มกระจ่างและ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. (๒๕๕๘). การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑. กรุงเทพฯ: ทีเอสบี โปรดักส์. 
ปิติพร สิริทิพากร. (2558). คู่มือการพยาบาลการให้การดูแลและการเตรียมญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มี

ภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 
วิไลวรรณ ทองเจริญ บรรณาธิการ. (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โครงการต ารา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
Bernstein, M., & Munoz, N. (2019). Nutrition for the older adult. (3rd ed.). MA: Jones & 

Bartlett Learning. 
Miller, C. (2015). Nursing for wellness in older adults (7th ed.). Philadelphia PA: Wolters  
 Kluwer. 
Neves, B. B., & Vetere, F. (2019). Ageing and digital technology: Designing and evaluating 

emerging technologies for older adults. (1st ed.). Springer.  
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
 6.3.1 วารสาร  
  - Journal of Aging Research & Journal of Gerontological Nursing  
 6.3.๒ Website   

 - http://www.who.int/kobe_centre/ageing/  
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 - http://www.thaigeron.or.th/ 
 - https://thaitgri.org/ 

๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - วิดีโอสถานการณ์การพยาบาลผูสู้งอายุ  
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาผูสู้งอายุ  

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมิน
รายวิชา 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน   
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการพยาบาลผูสู้งอายุ  

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลจติเวชศาสตร์   
        

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  
 2003102                   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2               
                                  Mental Health and Psychiatric Nursing 2 
 
1.2 จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-0-4) 
      
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข)  
- วุฒิบัตรเฉพาะทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช  
- ประสบการณ์การสอนในภาควิชาการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ 30 ป ี

โทรศัพท ์
097- 2988101 
Email: 
suteekarn@nmu.ac.th 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ 
ริยาพันธ์ 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

โทรศัพท์  
061-5760429 
Email: 
sombat@nmu.ac.th 

 
   
 
 

mailto:sombat@nmu.ac.th
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  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน  
ธรรมลิขิตกุล 

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีกาญจน ์
ไชยลาภ 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข)  
- วุฒิบัตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
- ประสบการณ์การสอนในภาควิชาการพยาบาล 
  จิตเวชศาสตร์ 30 ปี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ริยาพันธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  

4. อาจารย์ ดร.จันทรรัตน์  วงศ์อารียส์วัสดิ ์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
5. อาจารย์ สริิรกั  สินอุดมผล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)  
6. อาจารย์ พรพรหม รจุิไพโรจน ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  
 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 2   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

หมวดท่ี 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย  แนวคิด หลักการ

พยาบาลโดยใช้ตนเองเป็นเครือ่งมอืในการบ าบัด บทบาทของพยาบาลในการบ าบัดฟื้นฟูทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคจิต
เวชที่พบบ่อย บุคคลที่มีความผิดปกติทางความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม ครอบคลุมการใช้ยาทางจิต
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เวชอย่างสมเหตุผล  โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

 
2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็น
แม้จะมีความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาสงัคม และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลาได ้
Sub PLO1.1, 1.3  
CLO2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อผูร้ับบริการ 
วิชาชีพและทีมสหวิชาชีพ 
Sub PLO1.4 
CLO3 เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
Sub PLO1.5 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 

CLO4 ประยุกต  ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช แนวคิด หลักการพยาบาลโดยใช้ตนเองเป็น
เครื่องมือในการบ าบัด บทบาทของพยาบาลในการ
บ าบัดฟื้นฟทูางจิตเวชในผู้ป่วยโรคจิตเวชที่พบบ่อย 
บุคคลที่มีความผิดปกตทิางความคิด การรบัรู้ อารมณ  
และพฤติกรรม ครอบคลมุการใช้ยาทางจิตเวชอย่างสม
เหตผุล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้
Sub PLO2.7 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 วิเคราะห ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค 
ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ประเด็นทีส่ าคัญได ้ 
Sub PLO4.2 
CLO6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได ้
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นหรือใช้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าเสนอประเด็นการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและการสง่เสรมิป้องกัน บ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสุขภาพจิตแกบุ่คคลทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้  
Sub PLO5.2 
 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  CLO8 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
และมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ หลกัฐานและข้อมูล

ต่างๆ ในการวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาในการให้การ
พยาบาลตามบทบาทแกบุ่คคลที่มปีัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวชได ้ 
Sub PLO6.2 

 

2.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 



                                                                                                                                                   
มคอ.3 

 

๖ 
 

หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ: 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ

ประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลาได ้
Sub PLO1.1, 1.3   

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม  

CLO2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
ผู้รับบริการ วิชาชีพและทีมสหวิชาชีพ 
Sub PLO1.4  

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลมุ
ประเด็นปญัหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO3 เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
Sub PLO1.5 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลมุ
ประเด็นปญัหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO4 ประยุกต  ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิด หลักการ
พยาบาลโดยใช้ตนเองเป็นเครื่องมือในการบ าบัด 
บทบาทของพยาบาลในการบ าบัดฟื้นฟูทางจิต
เวชในผู้ป่วยโรคจิตเวชที่พบบ่อย บุคคลที่มีความ
ผิดปกตทิางความคิด การรบัรู้ อารมณ  และ
พฤติกรรม ครอบคลุมการใช้ยาทางจิตเวชอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค 
รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้Sub PLO2.7  

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions)   

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO5 วิเคราะห ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู้   
สรปุเป็นองค ความรูส้าระส าคัญเกี่ยวกับการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในประเด็นที่
ส าคัญได ้ 
Sub PLO4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง
ได ้
Sub PLO4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
หรือใช้ข้อมลูสารสนเทศเพื่อน าเสนอประเด็น
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการสง่เสรมิ
ป้องกัน บ าบัดรกัษาผู้ป่วยทีม่ีปญัหา
สุขภาพจิตและจิตเวชและฟื้นฟูสุขภาพจิตใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้  
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

5.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO8 แสดงออกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปญัหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างกรณีศึกษาในการให้การพยาบาลตาม
บทบาทผูป้่วยที่มีปญัหาพฤติกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชได้  
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment)  
6.7 กรณีศึกษา (case study) 
 

6.2 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    4.1 ค าอธิบายรายวิชา  
                  แนวคิด หลักการพยาบาลโดยใช้ตนเองเปน็เครื่องมือในการบ าบัด บทบาทของพยาบาลในการ
บ าบัดฟื้นฟทูางจิตเวชในผู้ป่วยโรคจิตเวชที่พบบ่อย บุคคลที่มีความผิดปกติทางความคิด การรบัรู้ อารมณ์ และ
พฤติกรรม ครอบคลมุการใช้ยาทางจิตเวชอย่างสมเหตผุล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมือง 

         Concepts; a nursing principle of using a therapeutic use of self; a therapeutic role 
of nurse; recovery treatment in psychiatry for person with common psychiatric illness, person 
with thought disorder, perception disorders, mood disorder, and behavioral disorders, including 
rational psychiatric drug use; by applying nursing process for holistic care, regarding moral, 
ethics, cultural diversity in urban society 

 
    4.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติการ/

ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
4.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีกาญจน ์
ไชยลาภ           

ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวชศาสตร ์

suteekarn@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัต ิ 
ริยาพันธ์ 
 

ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวชศาสตร ์

sombat@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
5.1  แผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี 1 
การการสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสารเพ่ือการ
บ าบัด 
- การสร้างสัมพันธภาพเพื่อ
การบ าบัด 

2 - 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.สมบัต ิ
ริยาพันธ์ 

- การสื่อสารและการสนทนา
เพื่อการบ าบัด 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.สมบัต ิ
ริยาพันธ์ 



 

34-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
 

หน่วยท่ี 2  
การพยาบาลบุคคลท่ีมีโรค
ทางจิตเวช 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) 
- สาเหตุ อาการ การรักษาและ
การพยาบาล 
 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร. 
สุธีกาญจน ์
ไชยลาภ 

การพยาบาลบุคคลที่มี
บุคลิกภาพผิดปกติ 
(personality disorder) 
- สาเหตุ อาการ การรักษาและ
การพยาบาล 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร. 
สุธีกาญจน ์
ไชยลาภ 

การพยาบาลบุคคลที่ม ี
ความผิดปกติเนือ่งจาก 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

อ.สริิรัก 
สินอุดมผล 



 

34-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
มีพยาธิสภาพทางสมอง 
(cognitive disorder)  
เพ้อคลัง่ (delirium)  
สมองเสือ่ม (dementia)  
- สาเหตุ อาการ การรักษาและ 
การพยาบาล 

ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

 

หน่วยท่ี 3   
การพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะ
วิตกกังวลและเครียดผิดปกต ิ
- การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะ
วิตกกังวล (Generalized 
anxiety disorders) 
   - สาเหตุ อาการ การรักษา
และการพยาบาล 
 
 
 

2 - 
 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร. 
 แสงเทียน 
เจียรวัฒนากลุ 

 
 

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะ
จิตสรรีพาธ 
- สาเหตุ อาการ การรักษา
และการพยาบาล 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 

ผศ.ดร. 
สุธีกาญจน์ 
ไชยลาภ 



 

34-๑๒ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

หน่วยท่ี 4 
การพยาบาลผู้ท่ีมี 
ความผิดปกติทางอารมณ์ 
(mood disorder) 
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะ
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 
- สาเหตุ อาการ การรักษา
และการพยาบาล 
 
 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร.  
แสงเทียน 
เจียรวัฒนากลุ 

 

- การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะ
อารมณ์แบบสองข้ัว (bipolar 
disorder) 
- สาเหตุ อาการ การรักษา
และการพยาบาล 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย

อ.ดร. 
จันทรรัตน์ 
วงศ์อารียส์วัสดิ ์
 



 

34-๑๓ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

บทเรียน) 
 

หน่วยท่ี 5 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
การพยาบาลเดก็และวัยรุ่นที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
- สาเหตุ อาการ การรักษา
และการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

อ.สริิรัก  
สินอุดมผล 

หน่วยท่ี 6   
การพยาบาลบุคคลท่ีมี 
ความผิดปกติทางด้านความ 
คิด และการรับรู้  
- การพยาบาลผู้ที่มีความผดิปกติ
ด้านความคิด (delusion) การรบัรู้ 
(hallucinations) และหวาดระแวง 
(paranoid) 
  - สาเหตุ อาการ การรกัษา
และการพยาบาล 
 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.สมบัต ิ
ริยาพันธ์ 



 

34-๑๔ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
 ครอบคลมุประเด็นปัญหา

ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

สอบครั้งท่ี 1 (สอบกลางภาค) 

หน่วยท่ี 7  การพยาบาล
บุคคลท่ีมีความผิดปกติทาง
พฤติกรรม 
- การพยาบาลบุคคล 
ที่มีพฤติกรรม เจ้ากีเ้จ้าการ 
(manipulate behavior) 
แสดงออกมากกว่าปกติ  
(over activity) ก้าวร้าว 
(aggression) ไม่เป็นมิตร 
(hostility) และใช้ความรุนแรง 
(violence)  
 

 
 
 

2 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน  

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร. 
แสงเทียน 
เจียรวัฒนากลุ 

- การพยาบาลบุคคล 
ที่มีพฤติกรรมแสดงออก 
น้อยกว่าปกติ (under activity) 
พฤติกรรมแยกตัว (isolation) 
หรือถอยหนี (withdrawal) 
และพฤติกรรมพึ่งพา 
(dependence) 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.ดร. 
สุธีกาญจน ์
ไชยลาภ 



 

34-๑๕ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

หน่วยท่ี 8   
การพยาบาลบุคคลท่ีอยู่ใน
ภาวะวิกฤติทางอารมณ์  
จิตเวชฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
- แนวคิด กลไกการเกิด ชนิด
ของวิกฤติ หลักการทั่วไปและ
รูปแบบการช่วยเหลือ 
บทบาทของพยาบาล  
ในการช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผูป้ระสบภัยหรือประสบ
ภาวะวิกฤติทางอารมณ ์
 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

อ.ดร. 
จันทรรัตน์ 
วงศ์อารีย์สวัสดิ์ 

 

หน่วยท่ี 9   
การพยาบาลบุคคลท่ีมีอาการ
ทางจิตเน่ืองจากสารเสพติด 
(drug substance, alcohol 
and smoking) 
- สาเหตุ อาการ การรักษาและ 
การพยาบาล 
 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

อ.สริิรัก  
สินอุดมผล 



 

34-๑๖ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

หน่วยท่ี 10 
การพยาบาลบุคคลท่ีมีความ
ผิดปกติทางเพศ 
- สาเหตุ อาการ การรักษาและ 
การพยาบาล 
 
 

1 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

 ผศ.ดร.  
แสงเทียน 
เจียรวัฒนากลุ 

หน่วยท่ี 11  
การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนเมือง 
- นโยบายการฟื้นฟสูุขภาพจิต 
ของประเทศ  
- การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชนและชุมชนเมือง 
 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน  

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
 

ผศ.สมบัต ิ
ริยาพันธ์ 



 

34-๑๗ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
การประยุกต์ความรู้ให้การพยาบาล
ผู้ป่วยกรณีศึกษาตามพฤตกิรรมที่
เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช  
 

2  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรม จริยธรรม 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.4, 6.7 กรณีศึกษา (case 
study) 
2.8, 6.2 การอภิปรายกลุ่ม 
(group discussions) 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 
2.10, 6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment)  

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
(การสอบและวัด
ความรู้ท้าย
บทเรียน) 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.2 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

คณาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาล 
จิตเวชศาสตร ์



 

34-๑๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ ์

การประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
สัปดาห์ท่ี 16  สอบครั้งท่ี 2 (สอบปลายภาค) 
สัปดาห์ท่ี 17  ทบทวนเน้ือหา 
สัปดาห์ท่ี 18  สอบครั้งท่ี 3 (สอบรวบยอด) 

รวม 30 -  
 

 
 

 

 

 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมิน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์  
มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลาได ้
Sub PLO1.1, 1.3  
CLO2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
วิชาชีพและทีมสหวิชาชีพ 
Sub PLO1.4 
CLO3 เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
Sub PLO1.5 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม  
   

ร้อยละ 5 
 
 

CLO4 ประยุกต  ใช้สาระส าคัญเกี่ยวกบัการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช อธิบายแนวคิด หลักการพยาบาล
โดยใช้ตนเองเป็นเครือ่งมอืในการบ าบัด บทบาทของ
พยาบาลในการบ าบัดฟื้นฟูทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคจิตเวชที่
พบบ่อย บุคคลที่มีความผิดปกตทิางความคิด การรบัรู้ 
อารมณ  และพฤติกรรม ครอบคลุมการใช้ยาทางจิตเวช
อย่างสมเหตผุล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.7 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
(การสอบครั้งที่ 1, 2 และ 3  
(๖0),  
(การสอบวัดความรูท้้ายบทเรียน 
(10) 

ร้อยละ 70 
 

CLO5 วิเคราะห ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค ความรู้
สาระส าคัญเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ประเด็นทีส่ าคัญได ้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(รายงานการศึกษากรณีศึกษา/
วิเคราะหส์ถานการณ์ (2.5) 

ร้อยละ 5 
 



 

34-๑๙ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมิน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

CLO6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได ้
Sub PLO4.4 

และจากการน าเสนอวิเคราะห์
กรณีศึกษา/วิเคราะห์สถานการณ์
มีส่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน
และการแสดงความคิดเห็น (2.5) 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นหรือใช้ข้อมลู
สารสนเทศเพื่อน าเสนอประเด็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา
และการส่งเสริมป้องกัน บ าบัดรักษาผูป้่วยที่มปีัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชและฟื้นฟูสุขภาพจิตในระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนได้  
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(รายงานกรณีศึกษา/วิเคราะห์
สถานการณ์ทีส่ะทอ้นการสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลทันสมัยและ
เช่ือถือได้  

ร้อยละ 5 
 
 
 

CLO8 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ หลกัฐานและข้อมูล
ต่างๆ ในการวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาในการให้การ
พยาบาลตามบทบาทผู้ป่วยที่มปีัญหาพฤติกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชได้  
Sub PLO6.2 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
(รายงานกรณีศึกษา/วิเคราะห์
สถานการณ์ปญัหา (10) 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (น าเสนอกรณีศึกษา/
วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา (5)  

ร้อยละ 15 

รวม 100 
   
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
  ๖.๒.๑  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ๒ 
  ๖.๒.๒  ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เว็บไซต์ของ
โรงพยาบ าล จิ ต เวช ในป ระ เท ศไทย  ส ภาการพ ยาบ าล  Thea Cochrane a Library, World Health 
Organization (WHO), Best Practice & Psychiatric Research และฐานข้อมูลของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
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  ๖.๒.๓ แผ่นซีดี ได้แก่ VDO, VCD, DVD การสนทนาเพื่อการบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช กระบวนการ
พยาบาลจิตเวช การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า การให้การปรึกษาทางจิตเวช การรักษาด้วยครอบครัวบ าบัด สารคดี
เกี่ยวกับภัยวัยรุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช สุรา สารเสพติด วิกฤติสุขภาพจิต สัญญาณเตือนภัย 
ภาพยนตร์ไทยเรื่องน้ าพุและวัยวน ภาพยนตร์สั้นเรื่องผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนแบบสองข้ัว และโรคจิตเภท 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า  

     ๖.๓.๑ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ได้แก่  
ผกาพันธ์ุ วุฒิลักษณ์. (2563). การพยาบาลผูป้่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ. บริษัท ดีไซน์ปริ้นท์ 

มีเดีย จ ากัด.  
มุกข์ดา ผดุงยาม. (2561). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ : Mental health and psychiatric 

nursing. บริษัท นีโอดจิิตอล จ ากัด.  
รังสิมันต์ สุนทรไชยา. (2561). การบ าบัดจิตสงัคมส าหรับผูสู้งอายุ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สุธีกาญจน์ ไชยลาภ. (2562). สถานการณ์และปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการเกิดภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขต

เมอืง กรงุเทพมหานคร. วารสารวชิรสารและเวชศาสตร์เขตเมือง, 63 (ฉบบัเพิม่เติม), S113-122. 
เอกอุมา อิม้ค า. (2562). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยกุต์ใช้กรณีเลือกสรร. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
Mohr, W. K. e. (2013). Psychiatric mental health nursing: evidence-based concepts, skills, and 

practices. Lippincott: Williams & Wilkins.  
O' Brien, P. A. e., Kennedy, W. e., & Karen, B. e. (2013). Psychiatric-mental health nursing: an 

introduction to theory and practice. Burlington, MA.: Jones & Bartlett Publishers.  
Halter, M. J. e. (2014). Foundations of psychiatric mental health nursing: a clinical approach. 

US: Elsevier Saunders.  
      ๖.๓.๒ วารสาร ได้แก่ วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย วารสารสภาการพยาบาล 
วารสารสุขภาพจิตแหง่ประเทศไทย วารสารสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วารสารวิชาการเสพติด จุฬาลงกรณ์เวช
สารNursing Times, American Journal of Nursing, Achieves of Psychiatric Nursing, Journal of the 
Psychiatric Association of Thailand etc.                                                                 
     ๖.๓.๓ ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ได้แก่ การสบืค้นผา่นสื่อออนไลน์ (online activities) เช่น 
multimedia learning modules, blogs, electronic resources ได้แก่ ProQuest, ScienceDirect, 
PubMed, Nursing Links, Medical Student, Journal Link Free Medical Journal, Springer Link,        
E-Journal Nursing & Allied Health Source EBSCO Publishing’s CINAHL Central 
 
6.4 สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
     6.4.1 สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ วิดีทัศน์ คลิปวีดิโอสั้น (YouTube) Powerpoint ภาพนิ่ง อินเทอร์เน็ต
คุณภาพสูง Google for Education, สื่อส าหรับประเมินความรู้ท้ายบทเรียน เช่น Kahoot Application  
     6.4.2 กิจกรรม/ กระบวนการ ได้แก่ สถานการณ์ กรณีศึกษา กลุ่มย่อย อภิปราย การน าเสนอในช้ัน
เรียน บทบาทสมมติ การสาธิต การฝึกการประเมินตนเองและผู้อื่น 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จ
สิ้น และจากการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการเรียนการสอน 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมิน
รายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

          7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาทีเ่รียนเกี่ยวกบัการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

7.2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการน าเสนองาน   

7.2.5 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น ความตั้งใจ การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการ
เรียนการสอน 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
  ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และกรรมการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผน
ปรับปรุง  โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน 
และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาวางแผนปรบัปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์          

และศัลยศาสตร ์   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2006104  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1   

   (Practicum in Adult Nursing and Older Adult Nursing 1) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
    3 หน่วยกิต  3 (๐-9-3) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ. กาญจนา กริิยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

 (การพยาบาลผู้ใหญ)่  
โทรศัพท์ 097-131-0558  
Email: kanjana_k@nmu.ac.th 
 

2 อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย - Doctor of Philosophy 
(Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

โทรศัพท์ 094-264-6946  
Email: duangrat@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
1 อ. กาญจนา กริิยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูจ้ัดการรายกรณี
โรคเรื้อรงั (DM/HT) 
 

1:7-8 

2 อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การพยาบาลผู้ใหญ)่ 

1:7-8 

mailto:kanjana_k@nmu.ac.th
mailto:duangrat@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
3 อ. ศุภวรรณ ใจบุญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูป้่วยวิกฤต 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูป้่วยมะเร็ง 

1:7-8 

4 อ. ดร.จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลประสาทวิทยา
และประสาทศัลยศาสตร์  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิาร
การพยาบาล)  

1:7-8 

5 ผศ.ดร. จินตนา ฤทธารมย ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:7-8 

6 อ. ภัทรสริิ  พจมานพงศ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:7-8 

7 อ.ดร.ปานดวงใจ ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(บรหิารการพยาบาล)  

1:7-8 

8 อ. จันทรส์ุดาพรรณ บุญธรรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้สงูอายุ) 

1:7-8 

9 อ. สุรินทร์รัตน์ บัวเร่งเทียนทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้สงูอายุ) 

1:7-8 

 
  
1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ไม่มี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

    
 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
   ภาคการศึกษาที่ 2/ ช้ันปีที่ 2   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
   ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
   ไม่มี 
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1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
   วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความ
ผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับออกซิเจน ความสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ การ
ติดเช้ือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

 
2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
Sub PLO1.1, 1.2, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทรโดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็นองค์รวมในสังคม
เมืองที่มีความเปน็พหุวัฒนธรรมได ้ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ
คนเมือง 
               

CLO3 ป ร ะย ุก ต  ์ใช ้ค ว าม รู ้ด ้า น ก า ร พ ย าบ า ล 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การได้รับ
ออกซิเจน ความสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ 
การติดเช้ือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยได ้ 
Sub PLO2.5 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริงที่ได ้
Sub PLO3.4 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
บันทึกทางการพยาบาล ผังความรู้ (mapping) ใช้
หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสารน้ าและยาได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาตนเอง อย่าง

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ต่อเนื่อง 
 

และผู้รับบริการได้ 
 Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมได ้
Sub PLO8.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO9 สื่อสารกับผู้รับบริการ ผ ู้ร่วมงาน และทีมสุขภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
Sub PLO1.1, 1.2, 1.3 

1.1 อาจารย์เป็นแบบอย่าง
แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรโดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็น
องค์รวมในสังคมเมืองที่มีความเป็นพหวัฒนธรรมได ้ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ความผิ ดปกติ ของ เซ ลล์  ผิ วห นั ง  ระบ บ
ภูมิคุม้กัน การได้รับออกซิเจน ความสมดุลของ
สารน้้าและอิเล็กโทรไลต์ การติดเช้ือ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลและปลอดภัยได้  
Sub PLO2.5 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติ 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้ สู ง อายุ  ภ าย ใต้ ห ลั กฐ าน เชิ งป ระจั ก ษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ วิชาชีพ  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพทั้งในสถานการณ์จ าลองและ
ในสถานการณ์จริงที่ได ้
Sub PLO3.4 

3.1 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 
3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.4 การสอบปฏิบัติ  
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษาผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ บันทึกทางการพยาบาล ผังความรู้ 
(mapping) ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการ
ค้านวณสารน้้าและยาได้ 
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน้าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้รบับริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO8 ท้ างานเป็นทีมในบทบาทผู้น้ าและ
สมาชิกทีมได้ 
Sub PLO8.2 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO9 สื่อสารกับผู้รบับริการ ผู้ร่วมงาน และ
ทีมสุขภาพในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 
  ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ ที่มีความผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การ
ได้รับออกซิเจน ความสมดลุของสารน้ าและอิเล็กโทรไลต์ การติดเช้ือ การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลมุการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
  Practicum in adult and older Adult nursing with abnormalities in cells, skin, immune 
system, oxygen saturation, balance of bodily fluids and electrolyte, infectious diseases; 
rational drug use and safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, 
ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

๔.๒.๑ เข้ารับการปฐมนเิทศเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนการฝึกปฏิบัตงิาน และทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล 5  stations ในวันแรกของทุกกลุ่ม และในวันที่ 2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง (simulations) ที่ก าหนด (6 สถานการณ์) สถานการณ์ละ 30-40 นาท ี

๔.๒.๒ ฝึกปฏิบัติบนหอผูป้่วยที่ก าหนดโดย 
4.2.2.1 ให้การพยาบาลผูป้่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุเป็นรายบคุคล 

 4.2.2.2 ประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process) 

 
 4.2.2.3 การเขียนบันทกึทางการพยาบาล (Nurse’s note) 
 4.2.2.4 ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre – post conference) 
 4.2.2.5 ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทมีการพยาบาล (Nursing round) และ การสอนข้างเตียง 

(bed side teaching) 
 4.2.2.6 ประชุมปรึกษาเพือ่แก้ปญัหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (Case conference) 

  4.2.2.7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case–based Learning) 
4.2.2.8 การสอบวัดความรู้หลังฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ 1 และ 2 
4.2.2.9 การสอบปฏิบัต ิ(check out) หลงัเสรจ็สิ้นการฝึกในหอผูป้่วยที่ 2 

 4.2.2.10 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (Individual 
assessment) 

 ๔.๒.๓. ท ารายงานการวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) กรณีศึกษา (Case study) และ
งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัต ิ

4.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน กลุ่มละ/คนละ 6 สัปดาห์ โดยปฏิบัติงานเวรเช้าในวันพุธ - 
ศุกร์ หรือในวันหยุดราชการ ทั้งเสาร์หรืออาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ตามวันที่และเวลาที่อาจารย์มอบหมาย 
เวลา 7.00-16.00 น. (เวรเช้า)  
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4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

๑. การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และ
ผู้สงูอายุ (nursing care plan) 1 ราย 

๑. วันจันทร์ หลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ 1 

2. รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 
(case study) ๑ ราย 

2. วันจันทร์ หลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ ๒ 

4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
๔.๔.๑. อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติติดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในแต่ละกิจกรรมดังนี ้
          4.4.1.1 ประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติ ในให้การพยาบาลผูป้่วยผู้ใหญ่

และผู้สงูอายุเป็นรายบุคคล  
 4.4.1.2 ความสามารถของนกัศึกษาในการประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย

โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง ครบองค์รวมโดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติของรายวิชา 
 4.4.1.3 ความสามารถของนกัศึกษาในการเขียนบันทกึทางการพยาบาล (Nurse’s note) ได้

ถูกต้อง 
 4.4.1.4 ความสนใจ การเตรียมตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชุมปรึกษา

ก่อน-หลัง การปฏิบัติงาน (Pre – post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล 
(Nursing round) การร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (Case conference)  

 4.4.1.5 ความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการ 
ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (Individual conference) 

 4.4.1.6 การเขียนสะท้อนคิด (Reflective) เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ 
พยาบาล 

๔.๔.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตรวจรายงานการวางแผนการพยาบาล และกรณีศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ว่าครอบคลุม ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) 

๔.๔.๓ การสอบวัดความรูห้ลงัฝกึปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วยและการสอบปฏิบัติ (check out) 
     ๔.๔.4 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ 
พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 
 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓  ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔  นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 ๔.๖.๑  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒  สอน แนะน า ประเมินผลและให้การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.๖.๓  ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้นักศึกษาวางแผนการพยาบาล 

๔.๖.๔ จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาและเขียนแผนการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 ๔.๖.๕  อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการวาง
แผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะการพยาบา ล
เพิ่มเติม โดยใช ้การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง (simulation) และห้อง Advanced Clinical Lab ช้ัน 4 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  และด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

๔.๗.๒ จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าแนะน าก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างที่พบปัญหา และ
เมื่อนักศึกษาต้องการ 
 ๔.๗.3 ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงานและทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การดู VDO 
       ๔.๗.4 จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตอ้งการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  

๔.๘.1 ห้องหรือสถานที่ส าหรบัประชุมปรกึษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วน (ห้อง 
conference) 
 ๔.๘.2 จ านวนผู้ป่วยทีม่ีปญัหาสุขภาพตรงกับเนือ้หาในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 อย่างเพียงพอ 
 ๔.๘.3 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอน 

๔.๘.4 อุปกรณ์ที่ ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมี เพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน ในห้อง 
Advanced Clinical Lab ช้ัน 4 
     4.8.5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆเช่น ต าราหลัก แหล่งฝึกที่เพียงพอที่มีผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุที่หลากหลาย 

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
๕.๑ การก าหนดสถานท่ีฝึก 

ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนคือ หอผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม
และศัลยกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้แก่ 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน  
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๕.๒ การเตรียมนักศึกษา 

๕.๒.๑ ปฐมนเิทศการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวันแรกของการข้ึนฝกึปฏิบัติในทกุกลุม่ 
รวม 3 กลุ่ม ดังนี้       

๕.๒.๑.1 อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเนื้อหาของ 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และการพยาบาลผู้สูงอายุ  

 ๕.๒.๑.2 มอบหมายให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์ ทบทวนทกัษะปฏิบัติการพยาบาล เช่น การล้างไต 
ทางหน้าท้อง การฉีดยา การท าแผลเจาะคอ การเปลี่ยนเชือกผูกท่อช่วยหายใจ การให้ออกซิเจนแบบ
ต่าง ๆ และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดทักษะก่อนการข้ึนฝึกภาคปฏิบัติ ที่ห้องฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Learning 
resource center) และ ห้อง Sim Man  

 ๕.๒.๑.3 ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 เภสชัวิทยา และการพยาบาลผูสู้งอายุ  
(ภาคทฤษฎี) เพื่อท าความเข้าใจเนือ้หาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 ๕.๒.๑.4 ทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามวัตถุประสงค์รายวิชา โดยการ refresh 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 6 เรื่อง คือ การให้เลือด การให้ O2 การล้างไตทางหน้าท้องด้วยตนเอง (CAPD) 
การพยาบาลผูป่วยที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะ (CBI) การค านวณสารน้ าทางหลอดเลือดด า (IVF)/ยาที่มี
ความเสี่ยงสูง (High alert drug: HAD) การใช้แบบประเมินในผู้สูงอายุ (CGA) 
 ๕.๒.๑.5 มีการทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

๕.๒.๒ มอบหมายให้นักศึกษาโหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
ผู้สูงอายุ 1 เอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ ในหลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์ google classroom และลงใน
เครือข่าย Intranet หมวดการเรียนการสอน พร้อมช้ีแจงรายรายละเอียดในเอกสารให้นักศึกษาเข้าใจ ดังนี้ 

 5.2.2.1 คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  
(ฉบับนักศึกษา) 

 5.2.2.2 แบบฟอรม์การวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 
5.2.2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome: PLOs) 

 5.2.2.4 คู่มือการเขียนรายงานการศึกษาภาคปฏิบัติ และสมุดบันทึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 ๕.๒.๓ แนะน าแหล่งสบืค้นข้อมูล 
  ต าราและเอกสารหลัก  
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๕.๓ การเตรียมอาจารย์อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๒ 

สัปดาห์ โดยแจกคู่มือการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ดังนี ้

๕.๓.๑ อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการมอบหมายผู้ป่วยในความรับผิดชอบของนักศึกษาให้ตรงกับเนื้อหาวิชาทฤษฎีที่
ศึกษาในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และการพยาบาลผู ้สูงอายุ 

๕.๓.๒ การเขียนแผนการนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ และเขียนแผนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ช้ีแจงประสบการณ์ที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรยีนการสอนของรายวิชา 
๔.๓.๔ ช้ีแจงงานทีม่อบหมายให้กับนกัศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตอ้งจัดท าและส่งอาจารย์แตล่ะหอผูป้่วย 
๕.๓.๕ อธิบายกลยุทธ์การสอนและประเมินผลของรายวิชาตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program  Learning Outcome: PLOs) ของรายวิชา 
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๕.๔ การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor)ในสถานท่ีฝึก  
การเตรียมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ เตรียมเช่นเดียวกันกับการเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/

อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ในข้อ 5.3 ทั้งนี้ได้เตรียมช่องทางการสื่อสารทางไลน์ ให้กับอาจารย์พิเศษเพื่อใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๕.๕ การจัดการความเสี่ยง 

๕.๕.๑ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยจากการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งต่อตัวผู้ป่วย และนักศึกษา มีวิธีการ
จัดการดังนี้ 
๕.๕.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งมาตรการความเสี่ยงของผู้ป่วย 
  ๕.๕.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนท าการสอนอย่างใกล้ชิด ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ เช่น การฉีดยา การให้สารละลายทางหลอดเลือดด า การใส่สายสวนปัสสาวะ และการท า
หัตถการอื่น ๆ 
  ๕.๕.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนท าความเข้าใจกับบุคลากรของหอผู้ป่วยถึงกิจกรรมที่นักศึกษา
พยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้หากไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.๑.๔ ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่ เป็น invasive procedure เพียงล าพัง 
อาจารย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.๑.๕ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกัน
โรค เช่น การผูก mask ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ เป็นต้น และมีการทบทวนใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ   
  ๕.๕.๑.๖ จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน  
 ๕.๕.๒ การได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา มี
วิธีการจัดการ ดังนี้ 
  ๕.๕.๒.๑ ประชุมปรึกษาอาจารย์ที่รว่มสอนก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ และให้อาจารย์ลง
นามก ากับกิจกรรมการพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามที่ระบุในสมุดบันทึกประสบการณ์ทุกครั้ง 
  ๕.๕.๒.๓ อาจารย์ผู้สอนประจ าหอผู้ปว่ยตรวจสอบสมุดบนัทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  
  ๕.๕.๒.๔ ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในหอผู้ป่วยน้ันให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยบอกให้นักศึกษา
แจ้งให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยถัดไปรับทราบเพื่อนักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ครบถ้วน 
      ๕.๕.๓  เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.๓.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
                ๕.๕.๓.๒ มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน  
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หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา  
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
Sub PLO1.1, 1.2, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรโดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็น
องค์รวมในสังคมเมอืงทีม่ีความเป็นพหุวัฒนธรรมได ้ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.9 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ 5 

CLO3 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการพยาบาลผู้ปว่ยที่มีความ
ผิดปกติของเซลล์ ผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน การ
ได้รับออกซิเจน ความสมดุลของสารน้ าและอิเล็ก
โทรไลต์ การติดเช้ือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัยได ้ 
Sub PLO2.5 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (Case study  
ร้อยละ ๑๐) 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (NCP ร้อยละ ๕ ) 
2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ(ร้อยละ ๕ ) 

ร้อยละ 20 
 
 
 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริงที่ได ้
Sub PLO3.4 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/
ชุมชน (ร้อยละ ๕๕ ) 
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์
พี่เลี้ยง และบุคลากรในแหล่งฝึก 
3.4 การสอบปฏิบัติ (ร้อยละ 
๕ ) 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 

CLO5 เขียนรายงานกรณี ศึกษาผู้ ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ  บันทึกทางการพยาบาล ผังความรู้ 
(mapping) ใช้หลั กทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
ค านวณสารน้ าและยาได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.2 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (NCP ร้อยละ ๒.๕, 
Case study ร้อยละ ๒.๕) 

ร้อยละ 5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนองานตามที่ได้รบัมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

5.2 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การอ้างองิแหล่ง
สืบค้นในรายงาน) 

ร้อยละ 2 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ  แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ 2  

CLO8 ท้างานเป็นทมีในบทบาทผู้น้าและสมาชิก
ทีมได ้
Sub PLO8.2 

8.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๓  

CLO9 สื่อสารกับผู้ รับบริการ ผ ู้ร่วมงาน และทีม
สุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินข้อมลูสะท้อน
กลับ (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์
พี่เลี้ยงและบุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ ๓  

รวม ร้อยละ 100 
 
๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖.๒.๑ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติและการวางแผนการพยาบาล โดยแบบประเมินการให้คะแนน
ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา/อาจารย์ ทั้งนี้แบบประเมินภาคปฏิบัติส่วนแรกจะเป็นการประเมินการวางแผนการ
พยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย และส่วนถัดมาเป็นการประเมินทักษะด้านการปฏิบัติการพยาบาล การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ สิทธิผู้ป่วย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งรวมแล้วทั้งสองหอผู้ป่วย  

๖.๒.๒ อาจารย์ก าหนด/มอบหมายผู้ป่วยในความรับผิดชอบของนักศึกษา และให้จัดท ารายงานการ
วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หอผู้ป่วยที่ 1) และกรณีศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (case 
study) ๑ รายต่อนักศึกษาแต่ละคน ให้คะแนนรายงานฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ (หอผู้ป่วยที่ ๒) 

๖.๒.๓ สอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย โดยข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้สร้างข้ึนโดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุ และข้อสอบผ่านการ
วิพากษ์โดยอาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมสอน ท าการทดสอบเป็นเวลา ๑ ช่ัวโมงในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติใน
แต่ละหอผู้ป่วย อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าการตรวจข้อสอบและให้คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ ๕  

6.2.3 การสอบปฏิบัติ (check out) ในหอผู้ป่วยที่ ๒ ในวันสุดท้ายที่ลงจากการฝึก 
 

๖.๓ ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกึปฏิบตัิงานร่วมกับอาจารย์อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ 
ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
      ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
      ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
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6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 
  

๖.๕ การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัต ิอาจารย์พีเ่ลี้ยง (preceptor) 
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกงานของนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

๗.๑ กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
๗.๑.๑ นักศึกษา 

  ๗.๑.๑.๑ นักศึกษาประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกในการฝึกภาคปฏิบัตใินแง่ของความ
เพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและ
ความเหมาะสมของผู้คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง 
  ๗.๑.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑.๓ นักศึกษาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ                     
ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
  ๗.๑.๑.๔ นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่ เลี้ยงโดยการเขียน 
reflection และท าแบบประเมิน 
 ๗.๑.๒ อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของของผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

อาจารย์ประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์  และสังเกตพฤติกรรรมของ 
นักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการสะท้อนคิดต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุกสัปดาห์ทั้ง 
Formative และ summative assessment 

๗.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
   ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
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  ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

 
๗.๑.๔ อ่ืน ๆ 

๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าทีบุ่คลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นใน 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาของรายวิชา 
                 ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน (Peer group) 
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ  
 มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพยาบาลศาตรบณัฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
       และการผดุงครรภ์ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

  2004103     นวัตกรรมทางการพยาบาล 
                  Nursing Innovation  

 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
   ๑ หน่วยกิต        ๑(๐-๒-๑) 
 
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
    หลักสูตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
    ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
 
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
   1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร - Doctor of Philosophy  

(Ph.D. Midwifery) 
- พย.ม. (สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ ๐๖๔-๑๖๔๗๔๑๒ 
Email: wareerat@nmu.ac.th 

2. รศ.ดร.สุภาพ ไทยแท ้  - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(การบรหิารการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลศึกษา):
ประสบการณ์สอนด้านการ
พยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ ๒๗ ป ี 
(ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๘๓๗๘๑๑ 
Email: suparp@nmu.ac.th 
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   1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
    คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

1.4.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

๑. รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. nursing)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

๒. อ.พงศธร  ชมดี - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๓. คุณพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ - ปริญญาโท สาขาการวางแผนสิง่แวดล้อมเพื่อพฒันาชุมชนและ
ชนบท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- ปริญญาตร(ีวท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 คณาจารย์จากวิทยาลัยพฒันาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 
 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๓ 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน 
 ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
๑.๙ วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถสร้างหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ สิ่งใหม่ วิธีการใหม่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการพยาบาลและบทบาทพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล โดยนักศึกษาสามารถออกแบบ 
สร้าง ประเมินคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลทีม่ีความสอดคลอ้ง
กับความต้องการของสังคมและการพฒันาวิชาชีพ 
Sub PLO1.2 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
และวิชาชีพ  
 

CLO2 แสดงออกถึงการมรีะเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและมี
ความซื่อสัตย์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล 
Sub PLO1.3 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และสาระส าคัญในการสร้าง
หรือพฒันาแนวคิดใหม่ สิง่ใหม่ วิธีการใหม่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO2.11 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

CLO4 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นข้อมลูในการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลได ้
Sub PLO4.1 

CLO5 เขียนรายงานโครงงานการสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาลโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาและความต้องการ
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได้ 
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้
ข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้เหตผุล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆ ในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได้ 
Sub PLO6.2 

PLO7 สร้างสรรค์งานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล  CLO8 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาและออกแบบ
นวัตกรรมทางการพยาบาลได ้
Sub PLO7.2 

CLO9 สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสง่เสรมิ 
ปอ้งกันหรอืแก้ปญัหาสุขภาพตามความต้องการของ
สังคมเมืองได้ 
Sub PLO7.3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น าให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ  
 

CL  O10 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น ากลุม่และสมาชิกใน
ทีมในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO8.2 

CLO11 ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาทาง
สุขภาพภายใต้ความต้องการของชุมชนและสังคมเมอืงได้  
Sub PLO8.3 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๖ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
  

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ

ประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม
โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล
ที่มีความสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม
และการพัฒนาวิชาชีพ 
Sub PLO1.2 

1.7 การกระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมีความแตกต่าง
ในทางสร้างสรรค์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 แสดงออกถึงการมรีะเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลาและมคีวามซื่อสัตย์ในการสร้างนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
Sub PLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และสาระส าคัญใน
การสร้างหรอืพัฒนาแนวคิดใหม่ สิง่ใหม่ วิธีการ
ใหม่เกี่ยวกบันวัตกรรมทางการพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO2.11 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.9 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.5 การท าโครงงาน  
2.๗ การสงัเกต
พฤติกรรม  

CLO4 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
ข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
ได ้
Sub PLO4.1 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

CLO5 เขียนรายงานโครงงานการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลโดยวิเคราะห์ข้อมูล
จากปญัหาและความต้องการนวัตกรรมทางการ
พยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพคนเมอืงได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย 
วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
คนเมืองได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

5.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการพฒันานวัตกรรมทางการพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.10 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(interprofessional education) 

6.1 การสงัเกตการ
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
6.3 การน าเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO8 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาและ
ออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลได ้
Sub PLO7.2 
 

7.1 การบรรยาย (Lectures) 
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็น
หลัก (project based learning) 

7.3 การน าเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
7.4 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO9 สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อ
ส่งเสริม ป้องกันหรือแกป้ัญหาสุขภาพตาม
ความต้องการของสังคมเมอืงได ้
Sub PLO7.3 

7.1 การบรรยาย (Lectures) 
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็น
หลัก (project based learning) 

7.3 การน าเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
7.4 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO10ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น ากลุ่มและ 8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 8.1 การสงัเกต
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

สมาชิกในทีมในการสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาลได ้
Sub PLO8.2 

activities) 
8.7 การสะท้อนคิด (reflection) 

พฤติกรรม 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 

CLO11 ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการ
สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาทางสุขภาพภายใต้ความต้องการของ
ชุมชนและสังคมเมอืงได้  
Sub PLO8.3 

8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
8.7 การสะท้อนคิด (reflection) 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและบทบาทพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การออกแบบ 
การสร้าง การประเมินคุณภาพ และการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  

Concepts of innovation and nurse’s roles in the development of nursing innovation, 
design, create, quality assessment, and dissemination of innovative nursing 

 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติการ/

ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

- ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

30 ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.วารรีัตน์ จิตติถาวร 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

wareerat@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

รศ.ดร.สุภาพ ไทยแท ้
 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

suparp@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑ แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑ 
แนวคิด ทฤษฎี และ
บทบาทในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล  
๑.๑ “ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยส์ินทาง
ปัญญา” 
 

- ๑ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
 

โดยคุณพฤกษ์  
จิรสัตยาภรณ์  
หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล  
 

- ๒ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
 
 

รศ.ดร. 
จิณพิชญ์ชา  
มะมม 

๑.๓ บทบาทพยาบาล
แนวโน้มในการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล  
 

- ๒ 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
 
 

รศ.ดร. 
จิณพิชญ์ชา  
มะมม 

หน่วยท่ี ๒ 
การพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมทางการ

- ๒ 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.2, ๒.๗, ๘.๑ 
การสงัเกต
พฤติกรรม 

คณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์       
เกื้อการุณย ์



 

36-๘ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

พยาบาล 
๒.๑ การศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการและปญัหา
ทางการพยาบาล  
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่มครั้งท่ี ๑ 

2.9, ๘.๒ กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.10 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education)  
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นหลกั 
(project based 
learning) 
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

2.5 การท า
โครงงาน  
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
7.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 

และทีมอาจารย์ 
จากวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง 

๒.๒ กระบวนการพฒันา
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและ
การประเมินคุณภาพ
นวัตกรรม 

- ๒ 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบ วินั ย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
 

อ.พงศธร ชมดี 
และทีมอาจารย์
จากวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง 

๒.๓ แผนการพฒันา
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่มครั้งท่ี ๒ 
 

- ๒ 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.9, ๘.๒ กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.10 การจัด

1.2, ๒.๗, ๘.๑ 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.5 การท า
โครงงาน  
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
7.4 การ

คณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์       
เกื้อการุณย ์
และทีมอาจารย์ 
จากวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง 



 

36-๙ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education)  
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นหลกั 
(project based 
learning) 
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 

หน่วยท่ี ๓ 
การออกแบบและสรา้ง
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
๓.๑ การออกแบบ
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
 
 

- ๒ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
4.1, ๕.๑ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
๔.๑, ๕.๑ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

อ.พงศธร ชมดี 
และทีมอาจารย์
จากวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง 

๓.๑ การออกแบบ
ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่มครั้งท่ี ๓ 
 

- ๒ 
 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.9, ๘.๒ กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า

1.2, ๒.๗, ๘.๑ 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.5 การท า
โครงงาน  
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย

คณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์       
เกื้อการุณย ์
และทีมอาจารย์ 
จากวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนเมือง 



 

36-๑๐ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.10 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education)  
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นหลกั 
(project based 
learning) 
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
7.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 

๓.๒ วิพากษ์การ
ออกแบบผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
หมายเหตุ: เชิญอาจารย์
ประจ ากลุ่มผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเข้าร่วมรบัฟงั
และอภิปราย 
 

- ๓ 
 

1.7 การกระตุ้นให้
นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทาง
สร้างสรรค์ 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.10 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
6.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา 
มะมม  
อ.พงศธร ชมดี  
ทีมอาจารย์จาก
วิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง 
และคณาจารย ์
คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อ
การุณย ์

การสรา้งผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่มครั้งท่ี ๔ 
 

- ๒ 
 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.9, ๘.๒ กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

1.2, ๒.๗, ๘.๑ 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.5 การท า
โครงงาน  
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 

คณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์       
เกื้อการุณย์และ
ทีมอาจารย์จาก
วิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง 

การสรา้งผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

- ๒ 



 

36-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่มครั้งท่ี ๕ 

6.10 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education)  
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นหลกั 
(project based 
learning) 
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

7.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน
เพื่อนร่วมกลุม่ 
 

หน่วยท่ี ๔ 
การประเมินผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
หมายเหตุ: เชิญอาจารย์
ประจ ากลุ่มผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเข้าร่วมรบัฟงั
และอภิปราย 
 

- ๓ 1.7 การกระตุ้นให้
นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทาง
สร้างสรรค์ 
6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน/ในแหล่งฝึก 
 

รศ.ดร.จิณพิชญ์
ชา มะมม 
อ.พงศธร ชมดี  
ทีมอาจารย์จาก
วิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง 
และคณาจารย ์
คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อ
การุณย ์

หน่วยท่ี ๕ 
การเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
 

- ๕ 1.7 การกระตุ้นให้
นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทาง
สร้างสรรค์ 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.10 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
(interprofessional 
education)  
7.10 การเรียนรูโ้ดยใช้

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
๖.๓, ๗.๓ การ
น าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

รศ.ดร.จิณพิชญ์
ชา มะมม  
อ.พงศธร ชมดี  
ทีมอาจารย์จาก
วิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเมือง 
และคณาจารย ์
คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อ
การุณย ์



 

36-๑๒ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

โครงงานเป็นหลกั 
(project based 
learning) 

รวมจ านวนชั่วโมง  ๓๐    
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
สังคมโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
พยาบาลทีม่ีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสงัคมและการพฒันาวิชาชีพ 
Sub PLO1.2 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การเข้าช้ันเรียน การเข้ากลุม่ย่อย
โครงงานสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 
  

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO2 แสดงออกถึงการระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลาและความซื่อสัตย์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การเข้าช้ันเรียน การเข้ากลุม่ย่อย
โครงงานสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 
 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และสาระส าคัญ
ในการสร้างหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ สิง่ใหม่ 
วิธีการใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการ
พยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพคนเมอืงได ้
Sub PLO2.11 

2.5 การท าโครงงาน  
  

ร้อยละ ๑๐ 

CLO4 อ่านหนงัสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
เป็นข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาลได้ 
Sub PLO4.1 
 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (3Rรายงานโครงงานการ
พัฒนานวัตกรรมทางพยาบาล) 

ร้อยละ ๕ 

CLO5 เขียนรายงานโครงงานการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลโดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากปญัหาและความต้องการ
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานโครงงานการ
พัฒนานวัตกรรมทางพยาบาล) 
 
  

ร้อยละ ๕ 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ 5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ ร้อยละ ๑๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

สืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย 
วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO5.2 

มอบหมาย (สบืค้น วิเคราะห์ได้ว่ามี
ประโยชน์ในการสร้างรายงานโครงงาน
การพัฒนานวัตกรรมทางพยาบาล) 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการพฒันานวัตกรรมทางการ
พยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพคนเมอืงได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน/ในแหล่งฝึก (การเข้ากลุ่มย่อย
โครงงานสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 
 

ร้อยละ ๑๕ 

CLO8 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาและ
ออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลได ้
Sub PLO7.2 
 

7.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
7.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 

ร้อยละ ๑๕ 

CLO9 สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อ
ส่งเสริม ป้องกันหรือแกป้ัญหาสุขภาพตาม
ความต้องการของสังคมเมอืงได ้
Sub PLO7.3 

7.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
7.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาล) 

ร้อยละ ๒๕ 

CLO10 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น ากลุม่
และสมาชิกในทีมในการสร้างนวัตกรรม
ทางการพยาบาลได้ 
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง (การประเมิน
การพัฒนานวัตกรรม ๓๖๐ องศา) 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม (การ
ประเมินการพฒันานวัตกรรม ๓๖๐ 
องศา) 

ร้อยละ ๕ 

CLO11 ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพใน
การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในการ
แก้ไขปัญหาทางสุขภาพภายใต้ความ
ต้องการของชุมชนและสังคมเมืองได้  
Sub PLO8.3 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง (การประเมิน
การพัฒนานวัตกรรม ๓๖๐ องศา) 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม (การ
ประเมินการพฒันานวัตกรรม ๓๖๐ 
องศา) 

ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 
วิจิตร ศรีสุพรรณ, วิลาวัณย์ เสนารัตน์ และขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๗). ส ำนักสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ 
 สุขภำพ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จุฑารัตน์ บันดาลสิน. (๒๕๕๗). กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์สู่นวัตกรรมกำรบริกำรพยำบำล. วำรสำรพยำบำล 
 ทหำรบก,๑๕(๓). ๙-๑๗.  
Dubrin, A. J. (2010). Principles of leadership (6th ed.). Canada: South-Western Cengage- 
 Learning. 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 6.2.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒. ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
     6.2.2 การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย INNOVATION THAILAND FORUM 2021 “พลิกวิกฤติด้วย
นวัตกรรมไทย” 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
     6.2.3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2555). จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 6.2.๔ เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html และ 
https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php 
 6.2.๕ เว็บไซต์ https://www.rcn.org.uk/professional-development/research-and-
innovation/innovation-in-nursing 
 6.2.๖ เว็บไซต์ https://aci.health.nsw.gov.au/innovation-exchange/projects 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ๖.๓.๑ หนังสือ ได้แก่  
ขนิษฐา นันทบุตร. (2560). แนวทางการพฒันานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับพยาบาล. นนทบรุี: สภา 
 การพยาบาล. 
นัตยา หล้าทูนธีรกลุ. (2560). หนงัสือ PLC ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บรูณาการสู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จาก pubhtml5.com 
พยัต วุฒิรงค์.  (2562). การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Innovation Management:  
 Concept & Best Practice). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Smits, R. (2002). Innovation studies in the 21th century: Questions from a user’s Perspective.  
 Technological Forecasting & Social Change. 69(2), 861-883. 
 ๖.๓.๒ วารสาร ได้แก่ – 
๖.๔ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - เอกสารประกอบการสอน ส าหรับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น Google 
classroom 
 - PowerPoint และวิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น 
Google classroom 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา 
 

http://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html%20และ
https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
https://www.rcn.org.uk/professional-development/research-and-innovation/innovation-in-nursing
https://www.rcn.org.uk/professional-development/research-and-innovation/innovation-in-nursing
https://aci.health.nsw.gov.au/innovation-exchange/projects
http://online.pubhtml5.com/ghhf/mmtd/#p=1
http://online.pubhtml5.com/ghhf/mmtd/#p=1
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานโครงงานพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินการสอนตามแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ การท าโครงงานการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในการส่งเสริม ป้องกันหรือแก้ปัญหาสุขภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเมือง 
7.๒.๔ การประเมินผลงานของนักศึกษาและการประเมินการน าเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 
7.๒.๕ การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลที่สอดคล้องความต้องการและแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม

เมืองโดยการเรียนรู้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education)  
7.๒.๖ การประเมินการท างานเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยนักศึกษาประเมิน

ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม (ประเมิน ๓๖๐ องศา) 
7.๒.๗ ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและบทบาท 

พยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การออกแบบ การสร้าง การประเมินคุณภาพ และการเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  
๗.๓ การปรับปรุงการสอน 
     ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ 
       การผดุงครรภ์ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

  2004104     การพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 2 
                  Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2  
  

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
    ๒ หน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
    หลักสูตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
    ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1. อ. สิราวรรณ กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การผดุงครรภ์)  

โทรศัพท์ 085-9061640 
Email: sirawan@nmu.ac.th 

2. ผศ.ดร. สมุิตตา สว่างทุกข์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(อุดมศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก)  

โทรศัพท์ 081-5843603  
Email: sumitta@nmu.ac.th 
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 1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผศ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  
2. รศ.ดร.สุภาพ ไทยแท ้ - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา)  
3. อ.จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

- อบรมเฉพาะทางการผดงุครรภ์นานาชาติ  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต: ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดงุครรภ์ 27 ปี (ข้อมูล ณ ปี 2564) 

4. ผศ.ดร.พรีนันท์  วิศาลสกลุวงษ์ - Ph.D. (Midwifery) 
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  

5. อ.ดร.ปาริชาติ ทาโน - ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวัดและการประเมินผลการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 

6. อ.ปิยธิดา ศรีพงษ์สทุธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
7. อ. ดร.วารีรตัน์  จิตติถาวร - Ph.D. (Midwifery) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
8. อ.วรณัน รื่นพรต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)  

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต: ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดงุครรภ์ 9 ปี (ข้อมูล ณ ปี 2564) 

9. อ.เพียงขวัญ ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)   
10. อ.สริาวรรณ กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ ๓  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน 
 ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
๑.๙ วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 2๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
  เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์แก่สตรีตั้ งครรภ์ที่ มีภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ โรคร่วมกับการตั้งครรภ์ มารดาในระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ ภาวะเบี่ยงเบน
ทางสุขภาพและมีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและที่มีความผิดปกติเล็กน้อย การติดเช้ือ           
ในระยะตั้งครรภ์ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์          
อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 
CLO2 กล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมีความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกบัประเด็นจริยธรรมใน
กรณีศึกษาได ้
Sub PLO1.8 
 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง  

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลมารดาทารก 
และการผดุงครรภ์ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงภาวะแทรกซอ้นในระยะตัง้ครรภ์ โรคร่วมกบัการ
ตั้งครรภ์ การติดเช้ือในระยะตัง้ครรภ์ มารดาในระยะ
หลงัคลอดทีม่ีภาวะปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ
และมีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ
และที่มีความผิดปกตเิลก็น้อย และการใช้ยาอย่าง               
สมเหตุผลและปลอดภัยได้ 
Sub PLO2.3 
 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ            
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพือ่พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
Sub PLO4.2 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
CLO5 แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง Sub PLO4.4 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  
และมีวิจารณญาณ   

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาได้ 
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
  

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 กล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์ในการเรียนในช้ัน
เรียน และการเรียนกลุ่มย่อย 
Sub PLO1.8 
 

1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.7 การกระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมีความแตกต่าง
ในทางสร้างสรรค์ 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ในการพยาบาล
สตรีตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะตั้งครรภ์ โรคร่วมกับการตั้งครรภ์ การติด
เช้ือในระยะตัง้ครรภ์ มารดาในระยะหลงัคลอด
ที่มีภาวะปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและมี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย และการใช้
ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยได้ 
Sub PLO2.3 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 



 

37-๕ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมลูจากสิง่ที่เรียนรู้ สรปุเป็น
องค์ความรู้ได้ Sub PLO4.2 

 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรม
การเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง Sub PLO4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study)  
 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO 6 แแสดงออกถงึการตัดสินใจ แกป้ัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ 
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.1 การสงัเกตการ
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

37-๖ 
 

หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์แก่สตรีตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ โรคร่วมกับการตั้งครรภ์ มารดาในระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ 
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและมีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและที่มีความผิดปกติเล็กน้อย 
การติดเช้ือในระยะตั้งครรภ์ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ             
การผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 Principles concepts and theories regarding maternal-newborn nursing and midwifery care 
for pregnant women with high risks pregnancies; complications; health problems; postpartum 
period care with normal, abnormal and complications; newborn nursing care for healthy 
newborns and minor disorders of newborns; infections during pregnancy; and rational drug use 
in respect of nursing process and midwifery continuity of care; regarding moral, ethics, cultural 
diversity in urban society 
 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติการ/

ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30 ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

ไม่มี 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ. สิราวรรณ กรุณา 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

sirawan@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

ผศ.ดร. สมุิตตา สว่างทุกข์ 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

sumitta@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑ แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1  
การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะ
เสี่ยงขณะตั้งครรภ์  
- ตั้งครรภ์ขณะวัยรุ่นและ
อายุมาก ตั้งครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ ความรนุแรงทาง
เพศขณะตั้งครรภ์ 
- ติดสารเสพติดขณะ
ตั้งครรภ์   
- ทารกเจริญเตบิโตช้า             
ในครรภ์  

๓ - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination  

รศ.ดร.สุภาพ 
ไทยแท ้ 

หน่วยท่ี 2  
การพยาบาลสตรีท่ีมี
ภาวะเลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ์                 
- การแท้ง 
- ทารกเสียชีวิตในครรภ์  
- การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก 
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก   
- รกลอกตัวก่อนก าหนด  
- เลือดออกจากถุงน้ าแตก  
- รกเกาะต่ า   

3 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ดร.สุมิตตา       
สว่างทุกข ์ 

หน่วยท่ี 3  
การพยาบาลสตรีท่ีมีโรค
และภาวะแทรกซ้อน
เน่ืองจากการตั้งครรภ์  
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียน
รุนแรง 
- ภาวะความดันโลหิตสงู
ร่วมกับการตั้งครรภ์ 
- ภาวะน้ าคร่ ามาก 
- ภาวะน้ าคร่ าน้อย 
- ครรภ์แฝด 

4 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.จรรยาลักษณ์ 
สุขแจ่ม 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 4  
การพยาบาลสตรีท่ีมีโรค
และภาวะแทรกซ้อนทาง
อายุรศาสตร์ร่วมกับการ
ตั้งครรภ์  
- โรคหัวใจ 
- โรคเลือดธาลสัซเีมีย,  
โลหิตจาง 
- วัณโรค 

3 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.ปาริชาติ
ทาโน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 4  
การพยาบาลสตรีท่ีมีโรค
และภาวะแทรกซ้อนทาง
อายุรศาสตร์ร่วมกับการ
ตั้งครรภ์ (ต่อ)  
- โรคเบาหวาน 
- โรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 
- ธัยรอยด์ 
- หอบหืด   

2  1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร. วารีรัตน์    
จิตติถาวร 

หน่วยท่ี 5  
การพยาบาลสตรีท่ีมี
ภาวะติดเชื้อขณะ
ตั้งครรภ์ 
- โรคตับอักแสบ 
- หัดเยอรมัน 
- โรคสุกใส 
- โรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ 
- โรคไข้หวัดใหญ่ 
- โรคติดเช้ืออุบัติใหม ่

4 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

รศ.ดร.สุภาพ
ไทยแท ้
 

หน่วยท่ี 6  
การพยาบาลมารดาหลัง
คลอด 
- การเปลีย่นแปลงทาง
สรรีะของมารดาหลงั
คลอด 
- การปรับตัวด้านจิต

3 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.วรณัน                
รื่นพรต 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

สังคม 
- บทบาทการเป็นมารดา 
- การส่งเสริมสุขภาพ
มารดาหลังคลอด  
- การพยาบาลมารดาหลัง
คลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบน
สุขภาพ  

  
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 7  
การพยาบาลมารดาท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนหลัง
คลอด 
- ภาวะแทรกซ้อนภาวะ
ติดเช้ือหลงัคลอด  
- มดลูกไม่กลบัคืนสูส่ภาพ
ปกติและรูรั่วระหว่างช่อง
คลอดกับทวารหนกั 
- ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

3  1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.สริาวรรณ  
กรุณา 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 7 
การพยาบาลมารดาท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนหลัง
คลอด (ต่อ) 
- มารดาที่มีปจัจัยเสี่ยง
ทางจิตสังคม (ภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอด โรคจิต
หลงัคลอด)  

1  1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

 

หน่วยท่ี 8  
การพยาบาลทารก           
แรกเกิด  
- การประเมินและการ 
พยาบาลทารกแรกเกิด 
ประจ าวัน  
- การพยาบาลทารกแรก 
เกิดที่มีความผิดปกติ 
เล็กนอ้ย ได้แก่ club 
foot, tongue-tie, 
meconium impact, 
lactose intolerance, 

2 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.เพียงขวัญ            
ภูทอง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

down syndrome, 
neonatal teeth, 
jaundice, 
subtemperature, 
narolasimal duct 
obstruction, sucking 
defect, undescended 
testes 
หน่วยท่ี 9 
วิเคราะห์สถานการณ์
กรณีศึกษา (Case 
based learning) 
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
ที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้งครรภ์ 
 
 

2 - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.7 การกระตุ้นให้นักศึกษา
กล้าแสดงความคิดเห็นแม้
จะมีความแตกต่างในทาง
สร้างสรรค์ 
2.4, 6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 
2.14, 4.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 
4.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.2 การอภิปรายกลุม่ 

1.2, ๒.๗ การ
สังเกตพฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
๔.๑,๖.๔ การ
ประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่ง
ฝึก 
 

คณาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา 
ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

(group discussions) 
รวม ๓๐ -    

 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม               
(การเข้าช้ันเรียน และการเข้า
กลุ่มกรณีศึกษา) 

ร้อยละ 2.5 

CLO2 กล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมีความ
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็น
จริยธรรมในกรณีศึกษาได้ 
Sub PLO1.8 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การมสี่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่มกรณีศึกษา) 
 

ร้อยละ 5 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ในการ
พยาบาลสตรีตัง้ครรภ์ทีม่ีภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ โรคร่วมกับ
การตั้งครรภ์ การติดเช้ือในระยะตั้งครรภ์ 
มารดาในระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ 
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและมี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย และการ
ใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยได้ 
Sub PLO2.3 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
(รายวิชาจัดการสอบแบบ MCQ) 
 

ร้อยละ 75 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งทีเ่รียนรู้ 
สรปุเป็นองค์ความรู้ได้ Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษา) 

ร้อยละ 5 

CLO5 แสดงออกถึงการตั้งใจเรียน 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง               
Sub PLO4.4 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การเข้ากลุ่ม
กรณีศึกษา) 

ร้อยละ 2.5 

CLO6 แแสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
(การมสี่วนร่วมในการอภิปราย

ร้อยละ 10 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

Sub PLO6.2 กลุ่มกรณีศึกษา) 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การเข้ากลุ่ม
กรณีศึกษา) 

รวม 100 
 

   
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 
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๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 ๖.๒.๑ หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับการผดุงครรภ์  
 ๖.๒.๒ คู่มืองานอนามัยแม่และเด็ก  
 ๖.๒.3 ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สภาการพยาบาล World Health Organization 

 ๖.๒.6 คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ: ยาที่ใช้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ๖.๓.๑ หนังสือ ได้แก่  - 
 ๖.๓.๒ วารสาร ได้แก่  
 - Journal of Women and Birth (Australian College of Midwives)  
 - International Journal of Nursing Practice   
 - Journal of American College of Nurse-Midwives  
 - Journal of Midwifery & Women’s Health  
 - British Journal of Midwifery  
 ๖.๓.๓ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่  
 - Birth: Issues in Perinatal Care 
 - Cochrane Library 
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 - Evidenced Based Midwifery 
 - MIDIRS Midwifery Digest 
 - Effective Care in Pregnancy & Childbirth (http://www.maternitywise.org/guide/) 
  
๖.๔ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

- เอกสารประกอบการสอน (การพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) โดยอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 
 - PowerPoint Presentation เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนทั้งรายวิชาฯ 
  - แอพพลิเคช่ัน Google Classroom 
  - สื่อวิดีทัศน์ 
 - หุ่นทารกแรกเกิด 
  - โมเดลรก 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานกลุม่วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนและแบบประเมนิรายวิชาฯ 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
  7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

   7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ โรคร่วมกับการตั้งครรภ์ การติดเช้ือในระยะตั้งครรภ์ มารดาในระยะหลังคลอด 
ที่มีภาวะปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและมีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและที่มีความ
ผิดปกติเล็กน้อย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน 
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา                
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง                 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 

http://www.maternitywise.org/guide/
http://www.maternitywise.org/guide/
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ 
                                        ศัลยศาสตร์          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2006105  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒   
                 Adult Nursing 2  

 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๓ หน่วยกิต        ๓(๒-๒-๕) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ. ปองพล คงสมาน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
โทรศัพท์ 083-0487717 
Email: pongphol@nmu.ac.th 

2. อ. ดร. จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy 
(Nursing) 

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๖๔๖๙๔๖ 
Email: chutarat@nmu.ac.th 
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1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้สอน คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 อ. กาญจนา กริิยางาม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๒ รศ. ดร. บุญทิวา สู่วิทย์ - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
๓ ผศ. เบญญาภา มุกสริิทิพานัน - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรือ้รงั  

๔ ผศ. ดร. ขจี พงศธรวิบลูย ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

๕ อ. ดร.จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล) 

๖ ผศ. ดร. จินตนา ฤทธารมย ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล     
เวชปฏิบัติ (การรักษาโรคทั่วไป) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๗ อ. นพัตธร พฤกษาอนันตกาล - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล     
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล 

๘ อ. ดร. ปานดวงใจ ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล) 

๙ อ. สุดคะนึง ดารานิษร - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๑๐ ผศ. วราภรณ์ ดีน้ าจืด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล     
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล 

๑๑ อ. ดร. ดวงรัตน์ มนไธสง - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๑๒ อ. นิรมนต์ เหลาสุภาพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล   
แบบประคับประคอง  
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๑๒ อ. ภัทรสริิ พจมานพงศ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่)  
13 อ. พิรุณนภา เบ็ญพาด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
14 อ. ปองพล คงสมาน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล     
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

๑๕ อ. ศุภวรรณ ใจบุญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเรง็ 

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๓   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถอธิบายหลักการ          
และแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การรับรู้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว       
การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ และสาธารณ
ภัยเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง   
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO2 ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ       
การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การรับรู้
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว การเผาผลาญและ
การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช       
การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ และสาธารณภัย
เบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย       
โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมืองได ้ 
Sub PLO2.5 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น า เส นอ ข้อมู ล ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก าร วิ เค ร าะห์ 
สถานการณ์จ าลองผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติใน
ระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตุผล ข้อเท็ จจริ ง หลักฐานและข้อมูลต่าง  ๆ         
การวิเคราะห์ สถานการณ์จ าลองผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้ห ลั ก ก ารแล ะแนวคิด 
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
เกี่ ย วกั บ  ก ารรั บ รู้ ป ระส าท สั ม ผั ส แล ะ          
การเคลื่อนไหว การเผาผลาญและการขับถ่าย 
ต่ อ ม ไร้ ท่ อ  ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ท า งน รี เ ว ช            
การพ ยาบ าล ผู้ ป่ วย ฉุก เฉิน  วิก ฤติ  แล ะ                     
สาธารณภัยเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล
แบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.5 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
2.13 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.2 การสอบ OSCE 
 
 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
จ าลองผู้ป่วยวัยผู้ใหญท่ี่มีความผดิปกติในระบบ
ต่าง ๆ ได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
แ ล ะ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ                      
การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองผูป้่วยวัยผู้ใหญ่
ที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการพยาบาลผู้ใหญ่ได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment)  

6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

38-๖ 
 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การรับรู้ประสาทสัมผัสและ  
การเคลื่อนไหว การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
วิกฤติ และสาธารณภัยเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง   

Principles and concepts of nursing care in adults with abnormalities in sensory 
perception, mobility, metabolism, elimination, endocrine, gynecological disorders; basic nursing 
in adults with emergency, critical and disaster; rational drug use and safety by applying nursing 
process for holistic care; regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society     
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๓๐ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
๓๐ ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ. ปองพล คงสมาน ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

pongphol@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ. ดร. จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

chutarat@nmu.ac.th ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1  
- หลักการประเมินผู้ทีม่ี                 
ความผิดปกติของระบบประสาท 
และการพยาบาลผูท้ี่มีความดัน    
ในกะโหลกศีรษะสูง  
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของระบบประสาทอายุรกรรม    
ที่พบบอ่ย 
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของระบบประสาทศัลยกรรม      
ที่พบบอ่ย 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีม่ี              
ความผิดปกติของระบบประสาท
ที่พบบอ่ย 

 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
- 

 
๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2, 2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.2 การสอบ 
OSCE 
2.8,6.4 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
อ. ดร. จุฑารัตน์ 
อัครวงศ์วิศิษฎ์ 
 
 
 
อ. ดร. ดวงรัตน์ 
กวีนันทชัย  
 
 
อ. พิรุณนภา  
เบ็ญพาด 
 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 

หน่วยท่ี ๒ 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของตาที่พบบ่อย 
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของหู คอ จมูกที่พบบ่อย 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีม่ี            
ความผิดปกติของตา หู คอ จมกู
ที่พบบอ่ย 

 
๑ 
 
 

๒ 
 
 
- 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 

 
1.2, 2.7     
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.2 การสอบ 
OSCE 
2.8,6.4 การ

 
ผศ. เบญญาภา 
มุกสริิทิพานัน 
 
รศ. ดร. บุญทิวา 
สู่วิทย ์
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

 Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยท่ี ๓  
- การพยาบาลผู้ที่มกีารบาดเจบ็
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ   
ที่พบบอ่ย  
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ                   
ที่พบบอ่ย และการฟื้นฟสูภาพ 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีม่ี            
ความผิดปกติ และการบาดเจบ็
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ                   
ที่พบบอ่ย 

 
๒ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ผศ. ดร. จินตนา 
ฤทธารมย ์
 
 
ผศ. ดร. จินตนา 
ฤทธารมย ์
 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๔ 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารส่วนบน 
และส่วนล่างที่พบบอ่ย 
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของตับที่พบบอ่ย 
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของตับอ่อน และทางเดินน้ าดี     
ที่พบบอ่ย 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีม่ี            
ความผิดปกติ ของระบบของ
ระบบทางเดินอาหารที่พบบอ่ย 

 
๒ 
 
 
 

๑ 
 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

 
๑ 
 

 
 

๑ 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ผศ. ดร. ขจี 
พงศธรวิบูลย ์
 
 
ผศ. วราภรณ์ 
ดีน้ าจืด 
 
อ. ดร. ดวงรัตน์ 
กวีนันทชัย 
 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
 
 
 

หน่วยท่ี ๕  
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของต่อมใต้สมอง และต่อม   
หมวกไตที่พบบ่อย  
 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ของต่อมไทรอยด์ และต่อมพารา
ไทรอยด์ที่พบบ่อย 
 
- การพยาบาลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีม่ี            
ความผิดปกติของระบบ                  

 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
- 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน

 
อ. ภัทรสริิ 
พจมานพงศ์ 
 
 
อ. ภัทรสริิ 
พจมานพงศ์ 
 
 
อ. ดร. จุฑารัตน์ 
อัครวงศ์วิศิษฎ์ 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๖ 
- การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางนรเีวช 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
อ. ดร. ปานดวงใจ 
ไทยด ารงค์เดช 
อ. สุดคะนึง 
ดารานิษร 
อ. ปองพล  
คงสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๗  
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤต และ
สาธารณภัย 
 
 
 
 
- การพยาบาลผูท้ี่ได้รับสารน้ า 
และยาในภาวะฉุกเฉินวิกฤต  
 
- การพยาบาลผูท้ี่มีความผิดปกติ

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
- 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
1.5 การสอนสอดแทรก
แน ว คิ ด  ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 

 
1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.7 การสงัเกต

 
ผศ. วราภรณ์ 
ดีน้ าจืด 
อ. พิรุณนภา 
เบ็ญพาด 
อ. ปองพล 
คงสมาน 
 
อ. พิรุณนภา 
เบ็ญพาด 
 
อ. ดร. ยุพา 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พบบ่อย 
 
- การวิเคราะหส์ถานการณ์
จ าลอง: การพยาบาลผู้ทีอ่ยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และ                
สาธารณภัยที่พบบ่อย 

 
 

๑ 

 
 

๓ 

Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
2.14 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

พฤติกรรม 
2.8, 4.1 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

วงศ์รสไตร 
 
คณาจารย์
ภาควิชาฯ 
 

รวม ๓๐ ๓๐    
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ ใช้หลักการและแนวคิด 
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
เกี่ ย วกั บ  การรับ รู้ป ระสาทสั มผั สและ               
การเคลื่ อนไหว การเผาผลาญและการ
ขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช 
การพยาบาลผู้ป่ วยฉุกเฉิน วิกฤติ  และ               
ส าธารณ ภัย เบื้ อ งต้ น  ก าร ใช้ย าอย่ า ง                   
สมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม  ความ เป็ นพหุ วัฒ นธรรม ใน               
สังคมเมืองได ้ 
Sub PLO2.5 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
(การสอบ ๓ ครั้ง ร้อยละ 5๐ 
และ สอบวัดความรู้ท้ายบทเรียน 
ร้อยละ 1๐) 
๒.๒ การสอบ OSCE (ร้อยละ      
๒๐) 

ร้อยละ ๘๐  

CLO3 เ ขี ย น ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ จ าลองผู้ ป่ วย วัยผู้ ให ญ่ ที่ มี                       
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองผูป้่วยวัยผู้ใหญ่
ที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ) 

ร้อยละ  ๒.๕ 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
แ ล ะ น า เส น อ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ          
การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองผู้ป่วยวัย
ผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  (ก า ร น า เส น อ         
การเขียนรายงานและการอ้างอิง
การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
ในระบบต่าง ๆ) 

ร้อยละ ๒.๕  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการพยาบาลผู้ใหญ่ได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
ม อ บ ห ม าย  (ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สถานการณ์จ าลองผู้ปว่ยวัยผู้ใหญ่
ที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ
จากการสอบ OSCE)  

ร้อยละ ๑๐ 

รวม 100 
   
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2561). สาระหลักทางการ

พยาบาลศัลยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ประทุม สร้อยวงค์. (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และสมจินดา ชมพูนุช. (2557). การพยาบาลสาธารณภัย = Disaster nursing. กรุงเทพฯ : บียอนด์    

พับลิชช่ิง,  
วิจิตรา กุสุมภ์. (๒๕๖๐). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต แบบองค์รวม = Critical care nursing : A holistic approach. 

กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์. 
Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2018). Medical-surgical  

nursing: concepts for interprofessional collaborative care. St. Louis, Missouri: Elsevier. 
๖.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . (๒๕๕๙). Chula surgical critical care. กรุงเทพ ฯ :                      

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จิระพงษ์ อังคะรา. (๒๕๖๑). เวชศาสตร์เขตเมือง เพื่อเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร = Urban medicine for BKK 

health area. กรุงเทพ ฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.  
ธิดาทิต ประชานุกูล ไชยพร ยุกเซ็น และรพีพร โรจน์แสงเรือง. Thai Disaster Management Course.               

กรุงเทพ ฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
บวร วิทยชนาญกุล ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์ และอุมารินทร์ ค าพูล. (๒๕๖๔). CCEM2020 The Future is Now. 

เชียงใหม่: ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บุญทิวา สู่วิทย์. (๒๕๖๑). ต าราการพยาบาลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ที่พบบ่อย. นนทบุรี: พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง 
เบญญาภา มุกสิริทิพานัน. (๒๕๖๓). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาที่พบบ่อย. นนทบุรี: พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง 
อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข. (๒๕๖๐). ปัญหาทางอายุรศาสตรท์ี่พบบอ่ยในเวชปฏิบัติปจัจบุัน = Common medical 

problems in modern-day practice. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณ ะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

๖.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ 
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๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

6.๔.1 ชุดอุปกรณ์เรื่อง การล้างไตทางหน้าท้องพร้อม VDO  
6.๔.2 ชุดอุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อม VDO 
6.๔.3 ชุดอุปกรณ์ Hemodynamic monitoring พร้อม VDO 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ อธิบายและประยุกต์ใช้การพยาบาล 

ผู้ใหญ่ 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก          

และการผดุงครรภ์  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

20๐๔๑๐๕ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 
     (Practicum in Maternal Newborn Nursing and  

Midwifery 1)  

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
    3 หน่วยกิต  3 (๐-9-3) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อาจารย์ ปิยธิดา  

ศรีพงษ์สทุธ์ิ 

 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การผดุงครรภ์ข้ันสูง) 
โทรศัพท์ 08๖-๓๔๙-๓๓๘๑ 
Email: piyathida@nmu.ac.th 

2 รศ.ดร.สุภาพ  ไทยแท้ 
 

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(บรหิารการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การศึกษาพยาบาล สาขาการ
พยาบาลมารดาและทารก) 

โทรศัพท์ 0๙๐-๙๘๓-๗๘๖๑ 
Email: suparp@nmu.ac.th 
 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

1 รศ.ดร.สุภาพ  ไทยแท้ 
 

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(บรหิารการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การศึกษาพยาบาล สาขาการพยาบาล
มารดาและทารก) ประสบการณ์สอนด้าน
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุ

๑: ๗-๘ 

mailto:piyathida@nmu.ac.th
mailto:suparp@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

ครรภ์ 27 ปี (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔)  

๒ อ.จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) ประสบการณ์สอนด้านการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  
๑7 ปี (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

๑: ๗-๘ 

๓ ผศ.ดร.พรีนันท์  วิศาลสกลุวงษ์ - Philosophy of Doctor in Midwifery 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

๑: ๗-๘ 

๔ อาจารยป์ิยธิดา ศรีพงษ์สุทธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสงู) 

๑: ๗-๘ 

๕ อาจารย์วรณัน  รื่นพรต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) 
ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์  ๙ ปี (ข้อมูล ณ ปี 
๒๕๖๔) 

 ๑: ๗-๘ 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

    

    

    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
           ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๓   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
   วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถวินิจฉัยการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ให้การพยาบาล     
สตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัวทั้งภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการ
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ผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ความเป็น          
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้ 
 

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ 
ทารกในครรภ์และครอบครัว ทั้งในภาวะปกติ ภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน 
Sub PLO2.3  

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ 
วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในการใหก้าร
พยาบาลสตรีตัง้ครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัวทัง้
ภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอ้น ส่งเสริม
สัมพนัธภาพและการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ รวมทัง้การใช้
ยาอย่างสมเหตผุลในระยะตัง้ครรภ์ได ้
Sub PLO3.2 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพือ่พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 เขียนรายงานการตรวจครรภ์และกรณีศึกษาโดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู ้
Sub PLO4.2 
CLO6 ประยุกต์ใช้หลักทางด้านคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การค านวณอายุครรภ์ ก าหนดวันคลอด 
Sub PLO4.3 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาใหส้ตรี
ตั้งครรภ์ภายใต้เหตผุล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ได ้ 
Sub PLO6.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และสตรีตั้งครรภ์เรือ่งการดูแลในระยะตั้งครรภ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
 ในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้

Sub PLO9.1, 9.2 
 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๖ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร  โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก  และการผดุ งครรภ์  ในการ
พยาบาลสตรีตั้ งครรภ์ ทารกในครรภ์และ
ครอบครัว ทั้ งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน 
Sub PLO2.3 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติ 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยการตั้งครรภ์ 
ตรวจครรภ์ วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดงุครรภ์ในการใหก้ารพยาบาลสตรี
ตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัวทั้งภาวะ
ปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน สง่เสรมิ
สัมพนัธภาพและการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ รวมทัง้
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะตั้งครรภ์ได ้
Sub PLO3.2 
 

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.5 การสอนแบบสาธิตและ
สาธิตย้อนกลบั 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 
(รายงานการตรวจครรภ์) 
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 
 

3.1 การประเมินทักษะ
การปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 
สถานการณ์จ าลอง 
3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.4 การสอบปฏิบัติ (สอบ
ตรวจครรภ์) 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม
3.7 การสอบ OSCE 
3.9 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO5 เขียนรายงานการตรวจครรภ์และ
กรณีศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู ้
Sub PLO4.2  

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

CLO6 ประยุกต์ใช้หลักทางด้านคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการค านวณอายุครรภ์ ก าหนดวันคลอด 
Sub PLO4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาให้
สตรีตั้งครรภ์ภายใต้เหตผุล ข้อเทจ็จริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment) (ส อ น
สุขศึกษา) 
6.7 กรณีศึกษา(case study) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 
6.2 ราย งาน การ ศึกษ า
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
6.3 ก ารน า เส นอ งาน ที่
ได้รับมอบหมาย (สอนสุข
ศึกษาและการน า เสนอ 
case study) 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และสตรีตัง้ครรภ์เรื่องการดูแลใน
ระยะตั้งครรภ์ในสงัคมพหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO9.1, 9.2 
 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ในการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การตรวจ
ครรภ์ การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัวทั้งภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 Practicum in maternal-newborn nursing and midwifery regarding the diagnosis 
of pregnancy; pregnant abdominal examination, nursing care for pregnant women, unborn 
babies and families in uncomplicated and complicated pregnancies; breastfeeding 
promotion during pregnancy; rational drug use and safety by applying the professional 
process and midwifery  continuity of care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural 
diversity in urban society   
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๑) ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ให้แก่สตรีตั้งครรภ์ทั้งในภาวะปกติ ภาวะแทรกซ้อน และภาวะเสี่ยง ในการ
วินิจฉัยการตั้งครรภ์ ซักประวัติ ตรวจครรภ์ ประเมินสภาพทารกในครรภ์ (Electronic Fetal Monitoring; 
EFM) ด้วยวิธี Non-Stress Test (NST)  ฝึกอ่านผลอัลตราซาวด์ (Ultrasound; U/S) ฉีดวัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก ให้ค าแนะน าและส่งเสริมสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัว
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์  
      ๒) สังเกตการท าคลอดในห้องคลอด   
      ๓) การประชุมปรึกษาเชิงเนื้อหา (Content conference) 
      ๔) การสะท้อนคิด (Reflection) 
      ๕) ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล 
 
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. รายงานการตรวจครรภ์และการให้ค าแนะน า    
ในรายปกติ  ๒ ราย ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน/
ภาวะเสี่ยง  ๑ ราย 

๑. ส่งรายงานหลังจากตรวจครรภ์ ๒ สัปดาห ์

๒. แผนการสอนสุขศึกษาสตรีตัง้ครรภ์     
(นักศึกษา ๒ คน/๑ ฉบับ) 

๒. ส่งแผนการสอนก่อนน าเสนอ ๒ วันและส่งรูปเลม่
รายงานสมบรูณ์หลังจากน าเสนอภายในวันจันทร์ 
สัปดาห์ถัดไป 

๓. กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน/
ภาวะเสี่ยง ๑ ราย (นักศึกษา ๒ คน/๑ ฉบับ)  

๓. ส่งรายงานก่อนน าเสนอ ๑ สปัดาห์ และส่งรูปเล่ม
รายงานสมบรูณ์หลังจากน าเสนอภายในวันจันทร์ 
สัปดาห์ถัดไป 
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4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ ผู้สอนตรวจรายงานการตรวจครรภ์พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้
น าไปแก้ไข และส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห์ 
 ๔.๔.๒ ผู้สอนตรวจแผนการสอนสุขศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไป
แก้ไขก่อนน าเสนอ ๒ วัน และส่งรูปเล่มรายงานสมบูรณ์หลังจากน าเสนอภายในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป 
 ๔.๔.๓  ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข
ก่อนน าเสนอ ๑ สัปดาห์ และส่งรูปเล่มรายงานสมบูรณ์หลังจากน าเสนอ ภายในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป 
 ๔.๔.๔ ผู้สอนประเมินผลความรู้นักศึกษาก่อนข้ึนฝึกประสบการณ์ จากการทดสอบโดยสถานการณ์
จ าลองในแต่ละฐานพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไปแก้ไข 
 ๔.๔.๕  ผู้สอนติดตามประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วน
ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ หรือท าไม่ได้ 
 ๔.๔.๖  จากผลการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง  (preceptor) 
 ๔.๕.๑  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัตติ่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓  ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔  นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๖.๑  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒  สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.๖.๓  ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชาปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงานปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานสตรีครรภ์ให้นักศึกษาดูแล 
 ๔.๖.๔  ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษา 
 ๔.๖.๕  อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการวาง
แผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่
มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงานจัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
      ๔.๗.๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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 ๔.๗.๔ จัดเตรียมหอผูป้่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ๔.๗.๕ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหลง่ฝึก 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ๔.๘.๑ อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 
 ๔.๘.๒ ห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 ๔.๘.๓ ต ารา หนังสือ วารสารทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์บนหอ
ผู้ป่วย 
 ๔.๘.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ ส าหรับฝึกทักษะการตรวจครรภ์ 
 ๔.๘.๕ ประสาน ส ารวจที่พักส าหรับนักศึกษาที่ต้องพักค้าง 
 ๔.๘.๖ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดโรงพยาบาลที่ จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ได้แก่  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะ ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ โดย 
  1) ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยประธานวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ดังนี้ 
    1.๑) อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   
     1.๒) ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ และ 
๒ 
  ๒) จัดแบ่งฐานในการประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานในสัปดาห์
แรกของการฝึกภาคปฏิบัติของทุกกลุ่ม  
  ๓) ) ฝึกทักษะในการตรวจครรภ์ ในห้องปฏิบัติการจ าลอง LRC 
 ๕.๒.๒  แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ      
การผดุงครรภ์ ๑ และสมุดบันทึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ๕.๒.๓ แนะน าแหล่งสบืค้นข้อมูล 
  ต าราและเอกสารหลัก 

จันทรรัตน์ เจริญสันติ, บรรณาธิการ. (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะตัง้ครรภ์. 
เชียงใหม่: โครงการต ารา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ปิยะนันท์ ลมิเรืองรอง, บรรณาธิการ. (2560). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์. กรงุเทพฯ: โครงการ
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5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ ๑ และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการ
ให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึน
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 
และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ 
หมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบ
ประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
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5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๕.๑  มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ดังนี ้

5.5.1.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

5.5.1.2 แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามมาตรการป้องกัน
โรค เช่นการผูก mask ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล ์เจล การเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ เป็นต้น 

5.5.1.3 ท าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐาน
ทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา และอื่นๆ 

5.5.1.4 ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ประจ าห้องฝากครรภ์ถึง
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

5.5.1.5 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้สตร ีตั้งครรภ์ใน
ขณะที่ไม่มีอาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 

5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนตลอดการฝึกงาน  

5.5.1.7 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ และนักศึกษา 
 ๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  5.5.2.1 ประชุมปรึกษาหารอืก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 
  5.5.2.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
  5.5.2.๓ อาจารย์ผู้สอน ประจ าห้องฝากครรภ์ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากห้องฝากครรภ์นั้นๆ   
                5.5.2.๔ ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 
 ๕.๕.๓  เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการ ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 5.5.3.1 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก

ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 5.5.3.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

 
 
 
 
 



 ๑๒ มคอ. 4 
 

39-๑๒ 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3  
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดุงครรภ์ ในการ
พยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และ
ครอบครัว ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน 
Sub PLO2.3 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ ๑๕ 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยการตั้งครรภ์ 
ตรวจครรภ์ วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดงุครรภ์ในการใหก้ารพยาบาลสตรี
ตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์และครอบครัวทั้ง
ภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอ้น 
ส่งเสริมสัมพนัธภาพและการเลี้ยงลกูด้วยนม
แม่ รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะ
ตั้งครรภ์ได ้
Sub PLO3.2 
 

3.1 การประเมินทักษะการปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์
จ าลอง 
3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน
  
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.4 การสอบปฏิบัติ (สอบตรวจ
ครรภ์) 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.7 การสอบ OSCE 
3.9 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ ๖๐ 

CLO5 เขียนรายงานการตรวจครรภ์และ
กรณีศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู ้

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ ๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

Sub PLO4.2 
CLO6 ประยุกต์ใช้หลักทางด้านคณิตศาสตร์
มาใช้ในการค านวณอายุครรภ์ ก าหนดวัน
คลอด 
Sub PLO4.3 

 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาให้
สตรีตั้งครรภ์ภายใต้เหตผุล ข้อเทจ็จริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
6.2 รายงานการ ศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 ก า ร น า เส น อ ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (สอนสุขศึกษาและการ
น าเสนอ case study) 

ร้อยละ ๑๐ 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และสตรีตัง้ครรภ์เรื่องการดูแลใน
ระยะตั้งครรภ์ในสงัคมพหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO9.1, 9.2 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑  ประเมินผลการปฏิบตัิของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน
ในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๒  ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการ
ตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมี
การประเมินให้คะแนนจริง 
 ๖.๒.๓  ประเมินการตรวจครรภ์ การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์โดยการท า Non-Stress Test (NST) 
และการแปลผล Ultrasound (U/S), Non-Stress Test (NST)  รวมถึงการดูแล การให้ค าแนะน า สตรี
ตั้งครรภ์ ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์
และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารกในครรภ์ โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้
มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๔  ประเมินรายงานการตรวจครรภ์ ตามแบบประเมินของภาควิชาฯ โดยรายงานของนักศึกษา      
จะได้รับการตรวจและให้น ากลบัไปแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนน
จริง 
 ๖.๒.๕ ประเมินผลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์ โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน
ในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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 ๖.๒.๖  ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๗  ประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินของรายวิชาและสะท้อนคิด
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติต่อสตรีตั้งครรภ์เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสิน
คะแนน 
 ๖.๒.๘  ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับ
การประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๙  ประเมินการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๑๐  ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบตรวจครรภ์และการสอบ       
สิ้นสุดภาคปฏิบัติ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์  
 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ทั้ง
ระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
 ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ
 ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อการประเมินนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานและประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยง 
(preceptor) รวมทั้งรวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบัน 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่ เลี้ยง (preceptor) 
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกงานของนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา 

  ๗.๑.๑.๑ ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัตใินแง่ของความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้
คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๑.๒  ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑.๓  ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความต้องการฝึก
เพิ่มเติม 
  ๗.๑.๑.๔  ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ อาจารย์พีเ่ลี้ยง (preceptor) โดยการ
เขียน reflection และท าแบบประเมิน 
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7.1.2  อาจารย์พ่ีเลีย้ง (preceptor) 
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชา 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของสตรีในระยะตั้งครรภ์ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ          
  ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
   ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor)  
    ๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

7.1.4  อ่ืนๆ  
  ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2002108  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
      (Practicum in Pediatric and Adolescent Nursing) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
    3 หน่วยกิต  3 (๐-9-3) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 อาจารย ์ดร.ศริิพร ชาวสุรินทร ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(พยาบาลศาสตร์) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเด็ก) 

 

โทร: 095-8258341 
E-mail: Siriporn_ch@nmu.ac.th 

2 อาจารยเ์พ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเด็ก) 

โทร: 085-3058967 
E-mail: Penrat@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/กลุ่ม 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  

เช่ียววัฒนา 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

1:6-8 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาพร ทองสง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลศึกษา)  
- การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 

1:6-8 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุรีดา มณิปันต ี - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 1:6-8 
4 อาจารย ์ดร.ศริิพร ชาวสุรินทร ์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
1:6-8 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/กลุ่ม 
5 อาจารย์วนิดา  เณรานนท ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 1:6-8 
6 อาจารยจ์ินตนา  เกษมศิร ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 1:6-8 
7 อาจารยเ์พ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน ์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 1:6-8 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ 
จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
   ภาคการศึกษาที่ ๑, 2 ช้ันปีที่ 3   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
   ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
   ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
   วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะวิกฤตและเรื้อรังที่มีปัญหาการติดเช้ือ มี
ความผิดปกติของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยาและนีโอพลาสซึม 
ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะต่อมไร้ท่อ รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แส ดงออก ถึงความ รับ ผิ ด ชอบ  ซื่ อ สั ต ย์                  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโดยค านึงถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิของเด็ก ด้วยความ
เมตตา กรุณา เอื้ออาทร และมีจิตสาธารณะ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.6, 1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญในการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ปัญหาสุขภาพของเด็กในด้านการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภาวะ 
โภชนาการ การสร้างเสริมสุขนิสัย การป้องกัน
อุบัติเหตุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 
Sub PLO2.4 
CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม เพื่อการดูแล
สุขภาพเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยในสังคมเมือง
ทุกช่วงวัย 
Sub PLO2.4 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO5 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นครอบคลุม 
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา 
และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่เด็กและครอบครัวในสังคม
เมืองพหุวัฒนธรรม ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 
Sub PLO3.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้รับบริการได้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 ใช้หลักการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ 
ได ้
Sub PLO6.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

๑.๒ การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น โดยค านึ ง ถึ งจ รรยาบ รรณ
วิชาชีพและสิทธิของเด็ก ด้วยความ
เมตตา กรุณา เอื้ออาทร และมีจิต
สาธารณะ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.6, 1.9 

๑.๑ อาจารย์ในคณะฯ เป็น
แบบอย่างแสดงออกถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๓ การปลูกฝังความรกัความ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
๑.๔ การจัดกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชนร์่วมกับอาจารย ์
๑.๕ การสอนสอดแทรกแนวคิด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๖ การอภิปรายกรณีศึกษา 
เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ/
บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลมุประเด็นปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
๑.๒ การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญ ในการ
พยาบ าล เด็ ก และ วัยรุ่ น  ปั ญ ห า
สุ ข ภ า พ ข อ ง เด็ ก ใน ด้ า น ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาการ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ภาวะโภชนาการ 
การสร้างเสริมสุขนิสัย การป้องกัน
อุบัติเหตุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัย 
Sub PLO2.4 

2.7 ก าร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ( group 
conference) 
๒ .๑ ๑  ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
 

CLO4 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
กระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพเด็กแบบองค์รวม เพื่อการ
ดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและ
เจ็บป่วยในสังคมเมืองทุกช่วงวัย 
Sub PLO2.4 

2.4 กรณีศึกษา (case study) 
๒.๑๓ การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (Simulations) 
๒.๑๕ การเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง (Experiencing 
learning) 
 
 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา  
2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO5 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นครอบคลุม  การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่เด็ก
และครอบครัวในสั งคมเมืองพหุ
วัฒนธรรม ทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนตามมาตรฐาน วิชาชีพการ
พยาบาล 
Sub PLO3.3 

๓.๑ การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (Simulations) 
๓.๓ การฝกึปฏิบัติในสถานการณ์
จริง 
๓.๔ การฝกึปฏิบัติการพยาบาล 
(nursing practice) 
๓.๕ การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
๓.๖ การสอนทางคลินิก (Clinical 
Teaching) 

๓.๑ การประเมินทักษะการ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
สถานการณ์จ าลอง 
๓.๒ การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/สถานบริการสุขภาพ/
ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์พี่
เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่ฝกึ 
๓.๕ การสงัเกตพฤติกรรม 
3.7 การสอบ OSCE 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ก าร สื บ ค้น แล ะน า เส น อ ข้อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้รับบริการได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์              
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources  

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

CLO7 เลื อก ใช้ วิ ธีก ารแก้ ปั ญ ห า
สุขภาพเด็กและวัยรุ่นภายใต้เหตุผล 
ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ 
ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 ก ารป ระ ชุมกลุ่ ม  (group 
conference) 
๖.๗ กรณีศึกษา (Case Study) 
๖.๙ การสะท้อนคิด (Reflection) 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์พี่
เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่ฝกึ 
๖.๓ การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในมิติการส่งเสริม การ
ป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ การ
ป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ทั้งในภาวะวิกฤตและเรื้อรังที่มีปัญหาการติดเช้ือ มีความผิดปกติของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยาและนีโอพลาสซึม ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะต่อมไร้ท่อ รวมถึงการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  

Practicum in pediatric and adolescents nursing regarding family center in 
dimensions of promotion, prevention, treatment, and rehabilitation related to growth and 
development;  immunization; nutrition; prevention of accident and toxic material; nursing 
care for newborns who at risk and have illness; nursing care of children and adolescents with 
critical and chronic illness; infection; abnormality in respiratory system; gastrointestinal 
system; cardiovascular system; haemato-oncologic system; neurological system; urinary tract 
system;  endocrine system rational drug use and safety by applying nursing process for holistic 
care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 4.2.1  เข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝกึปฏิบัติงาน 
 4.2.2  ฝึกปฏิบัตบินหอผูป้่วยโดย 
  - ให้การดูแลผูป้่วยเป็นรายบุคคล 
  - ประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผูป้่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
  - เขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurses’ note)  
  - ร่วมประชุมปรึกษาก่อนและหลงัการปฏิบัติงาน (Pre-post conference) 
  - ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกบัทีมการพยาบาล (Nursing round) 
  - ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปญัหาผู้ป่วยรายบุคคล (Case conference) 
  - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (Individual conference) 
 4.2.3  ฝึกปฏิบัติโดยการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
1. รายงานกรณีศึกษาที่วิเคราะห์ 1 ราย (การสง่เสรมิพฒันาการเด็ก) 
และการน าความรูจ้ากการแปลบทความจากวารสารต่างประเทศมาใช้  

ส่งวันสุดท้ายของการข้ึนแหลง่ฝกึ
ปฏิบัติงานที่ 1 

2. รายงานกรณีศึกษาทารกแรกเกิด (Case study) คนละ 1 ราย 
ส่งวันสุดท้ายของการข้ึนแหลง่ฝกึ
ปฏิบัติงานที่ 2 

3. รายงานกรณีศึกษาเด็กที่มีความเจบ็ป่วย (ฉบบัสมบรูณ์) คนละ 
๑ ฉบับ 

ส่งฉบบัสมบรูณ์วันสุดท้ายของการข้ึน
แหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ 3 

4. จัดเกบ็พรอ้มบันทึกประสบการณ์ทางการพยาบาลเด็ก 
(procedure) ตามจ านวนที่ก าหนด 

ส่งหลงัสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
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4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 4.4.1  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติติดตามผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
  - ประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 
  - ความสามารถของนักศึกษาในการประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้
กระบวนการพยาบาล 
  - ความสนใจ เตรียมตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชุมปรึกษาก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Pre-post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล (Nursing 
round) การร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 
  - ความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเหน็ในการประเมินผลการฝกึปฏิบัติงาน
การพยาบาลเป็นรายบุคคล (Individual conference) 
 ๔.๔.๒ จากรายงาน รายงานกรณีศึกษา (การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Case study และการวางแผนการ
พยาบาล) มีความครอบคลุมและถูกต้อง 
 ๔.๔.๓ จากผลการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน (OSCE) 
 4.4.4 การจัดท ากิจกรรมเกื้อฯอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทย  
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓  ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔  การสอนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๖.๑  ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ 
 ๔.๖.๒ สอนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๖.๓  ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๖.๔ ร่วมประเมินผลการจัดการเรยีนรู้หลังสิ้นสดุการจัดการเรยีนรู้รายวิชาร่วมกับนักศึกษา และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.๑  อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล     
การวางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝกึทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.๗.๒  ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๗.3  จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าแนะน าโดยการติดต่ออาจารย์เพื่อนัดมอบหมายงาน ทาง
แอพพลิเคช่ัน เช่น Line, Messenger, Google classroom, Google meet 
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 ๔.๗.๔  การท าสื่อการสอนออนไลน์ ได้แก่ วิดีโอการพยาบาลเด็กในทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการข้ึน
ฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผูป้่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๘.๑  มีสถานที่จัดการเรียนรู้บนหอผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วน 
 ๔.๘.๒  จ านวนผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพตรงกับเนื้อหาที่สอนอย่างเพียงพอ 
 ๔.๘.๓  บคุลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 
      ๔.๘.๔   อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมีเพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน 
  

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับเนื้อหาการเรียนรู้ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยและคลอดก่อนก าหนด               
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ห้องตรวจกุมารเวชกรรม หน่วยพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรต่อเด็กและครอบครัวที่มีภาวะปกติ 
เด็กและครอบครัวภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภาวะ
โภชนาการ การสร้างสุขนิสัย การป้องกันอุบัติเหตุและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย ครอบค ลุมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณในทุกมิติทั้งการป้องกัน การส่งเสริม การดูแล และการฟื้นฟูสุขภาพ
โดยยึดเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

๕.๒.๑  ปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา    
  ๕.๒.๑.๑ อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
  ๕.๒.๑.๒ ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่าง ๆ โดยศึกษาจากสื่อการสอนวิดีทัศน์ที่
ภาควิชาฯ จัดท าข้ึน เช่น การวัดสัญญาณชีพและการวัดความดันโลหิตในเด็ก การใส่สายยางสู่กระเพาะอาหาร 
การให้ออกซิเจนและความช้ืน การจัดท่าเคาะปอด และการดูดเสมหะในเด็ก เป็นต้น  
  ๕.๒.๑.๓ ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2 
 ๕.๒.๒ แจกคู่มือการฝกึภาคปฏิบัติ และเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ พรอ้มช้ีแจงรายละเอียด
ในเอกสารให้นกัศึกษาเข้าใจ ดังนี ้
  ๕.๒.๒.๑ คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัตริายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  ๕.๒.๒.๒ สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
  ๕.๒.๒.๓ แบบฟอรม์การประเมินตนเอง ประเมินผู้สอนและประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
      ๕.๒.๒.๔ คู่มือการจัดท ารายงานการศึกษาภาคปฏิบัต ิ
 5.2.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติในวันแรกของการฝึกภาคปฏิบัติ โดยการฝึกทักษะ
การพยาบาลพื้นฐานในเด็กที่ส าคัญ 
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 ๕.๒.๔ แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูล  
 ต ารา และเอกสารหลัก  
เนตรทอง นามพรม, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, วรรณิตา สอนกองแดง, จันท์พิมพ์ สารากร, และณัฏฐณิชา             
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    - Pediatric respiratory care: A multidisciplinary team approach 
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   - วีดิทัศน์ เรื่องการพยาบาลเด็กที่ได้รบัออกซิเจน
http://192.168.120.210/clip/?sid=20171020105607 
   - วีดิทัศน์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเดก็ที่มเีสมหะค่ังค้าง 
http://192.168.120.210/clip/?sid=20171020105933 
   - วีดิทัศน์ เรื่องการพยาบาลพื้นฐานส าหรับการพยาบาลทารก  
   - วีดิทัศน์ เรื่องการดูแลเด็กทีม่ีท่อเจาะคอ
http://192.168.120.210/clip/?sid=20180213083734 
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5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนภาคปฏิบัตกิ่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 โดย
แจกคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา การจัดการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 ๕.๓.๑  อธิบายประมวลรายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการมอบหมาย
ผู้ป่วยในความรับผิดชอบของนักศึกษาให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ก าลังศึกษา  
 ๕.๓.๒  การเขียนแผนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติ และแผนการสอนในคลินิกของอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัต ิ
 ๕.๓.๓  ช้ีแจงประสบการณ์ที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรียนการสอนวิชาน้ี 
 5.๓.๔  ช้ีแจงงานที่นักศึกษาจะต้องจัดท าและส่งอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตแิต่ละหอผู้ป่วย 
 ๕.๓.๕  อธิบายวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาน้ี ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมิน
การศึกษาภาคปฏิบัติ 
 
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor) ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 โดย
แจกคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา การจัดการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 ๕.๓.๑  อธิบายประมวลรายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการมอบหมาย
ผู้ป่วยในความรับผิดชอบของนักศึกษาให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ก าลังศึกษา  
 ๕.๓.๒  การเขียนแผนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติ และแผนการสอนในคลินิกของอาจารย์พี่เลี้ยง 
 ๕.๓.๓  ช้ีแจงประสบการณ์ที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรียนการสอนวิชาน้ี 
 5.๓.๔  ช้ีแจงงานที่นักศึกษาจะต้องจัดท าและส่งอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละหอผู้ป่วย 
 ๕.๓.๕  อธิบายวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาน้ี ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมิน
การศึกษาภาคปฏิบัติ 

 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๕.๑  เสี่ยงตอ่ความผิดพลาดจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งต่อตัวผูป้่วย และนักศึกษา มีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงดงันี ้   
 ๕.๕.๑.๑ อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัตปิฐมนิเทศสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้
เครื่องมือต่างๆ ให้กับนกัศึกษา 
 ๕.๕.๑.๒ อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัตทิ าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยล าพัง เช่น การให้ยา การฉีดยา การท าแผล และ
อื่นๆ 
 ๕.๕.๑.๓ อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัตทิ าความเข้าใจกับเจ้าหนา้ที่ของหอผูป้่วยถึงกิจกรรมการ
พยาบาลโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูป้่วยเด็กและครอบครัวเป็นส าคัญภายใต้การดูแลของอาจารยผ์ูส้อน
ภาคปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผูป้่วย 
 ๕.๕.๑.๔ ก ากับดูแลนักศึกษาในกจิกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอนัตรายต่อผูป้่วยในขณะที่ไม่มี
อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยน้ันนิเทศ 
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  ๕.๕.๑.5 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติแนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
  ๕.๕.๑.๖ จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัตติลอดการฝึกงาน 
  ๕.๕.๒  เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชา      
มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  ๕.๕.๒.๑ ประชุมปรึกษาหารอืก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝกึปฏิบัติ และให้อาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัตลิงนามก ากบักิจกรรมทีร่ะบุไว้ทุกครั้ง 
  ๕.๕.๒.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประจ าหอผู้ป่วยตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนลงจากหอผู้ป่วยน้ันๆ  
  ๕.๕.๒.๔ ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในหอผู้ป่วยน้ันให้อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตปิระจ าหอผู้ป่วย
บอกให้นักศึกษาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประจ าหอผู้ป่วยถัดไปรับทราบเพื่อนักศึกษาจะได้รับการฝึก
ประสบการณ์ครบถ้วน 
 ๕.๕.๓  เสี่ยงตอ่ความปลอดภัยในการฝกึปฏิบัตงิานนอกสถานที ่
  ๕.๕.๓.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
 ๕.๕.๓.2 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

 
 

ร้อยละ ๕ 
 
 
 
 
 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นโดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิของเด็ก 
ด้วยความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร และมีจิต
สาธารณะ 
Sub PLO1.4, 1.5, 1.6, 1.9 

๑.๑ การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
๑.๒ การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO3 อธิบายสาระส าคัญในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพของเด็กในด้านการ

2 .4  ร าย งานการ ศึกษา ค้น ค ว้า / 
กรณีศึกษา  

ร้อยละ ๒๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

เจริญเติบโตและพัฒนาการ การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ภาวะโภชนาการ การสร้างเสริม
สุขนิสัย การป้องกันอุบัติเหตุ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและปลอดภัย 
Sub PLO2.4 

     - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
ก า ร แ ป ล บ ท ค วาม จ าก วา ร ส า ร
ต่างประเทศ (ร้อยละ ๕) 
     - รายงานกรณีศึกษาทารกแรกเกิด 
(Case study) (ร้อยละ ๕) 
    - รายงานกรณีศึกษาเด็กที่มีความ
เจ็บป่วย (Case study) (ร้อยละ ๕) 
 
2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 
(ร้อยละ ๕) 

 
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม เพื่อการ
ดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยใน
สังคมเมืองทุกช่วงวัย 
Sub PLO2.4 
CLO5 ปฏิบั ติ ก ารพยาบาล เด็ กและ วัยรุ่ น
ครอบคลุม การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่
เด็กและครอบครัวในสังคมเมืองพหุวัฒนธรรม 
ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนตามมาตรฐาน
วิชาชีพการพยาบาล 
Sub PLO3.3 

๓.๑ การประเมินทักษะการปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ สถานการณ์จ าลอง 
๓.๒ การประเมินสมรรถนะทางคลินิก/
สถานบรกิารสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 
๓.๕ การสงัเกตพฤติกรรม 

(ผลการปฏิบัติงาน ๓ แหลง่ฝกึ  
แหล่งฝึกละ ๒๐% ตามแบบประเมิน

ภาคปฏิบัติ) 
3.7 การสอบ OSCE (ร้อยละ ๕) 

ร้อยละ ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้รับบริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 ก ารป ระ เมิ น ผ ล งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO7 เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กและ
วัยรุ่นภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 
๖.๓ การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๕ 

รวม ๑๐๐ 
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6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 6.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศึกษาตามแบบประเมินเป็น Checklist โดยรายงานของนักศึกษาจะ
ได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติก่อนที่จะมีการประเมินให้
คะแนนจริง 
 6.๒.๓ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบหลังการฝึกปฏิบัติงาน (OSCE) สถานการณ์กรณีศึกษาให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนเมือง โดยใช้แบบประเมินกิจกรรมที่ก าหนด 
 6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ทั้ง
ระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
 ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
 ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัตติ่อการประเมินนักศึกษา 
 ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิอาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบัน 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือกัน 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึก บุคลากรสถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นพญาไท เข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป  
 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา 

  ๗.๑.๑.๑ นักศึกษาท าแบบประเมินตนเองและให้คะแนนความสามารถของตนเองตามเกณฑ์   
การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
         ๗.๑.๑.๒ นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกบัอาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติเกี่ยวกบัการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัตใินแง่ของความเพียงพอของแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้ความพร้อมของสถานที่
ฝึกความร่วมมือของทีมสุขภาพจ านวนและความเหมาะสมของผู้รบับริการ คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและผู้รบัผิดชอบแหลง่ฝึก ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัตแิละความ
ต้องการฝึกเพิ่มเติม 
  ๗.๑.๑.๓ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการจัดประสบการณ์ภาปฏิบัตแิละ                   
ความต้องการฝึกเพิ่มเตมิ 

7.1.2  อาจารย์พ ี่เลี้ยง (Preceptors)  
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชา 
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  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
  ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชา 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
   ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๓.๔ ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

7.1.4  อ่ืนๆ  
  ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผน
ปรับปรุง  โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) พยาบาล
วิชาชีพ บุคลากรประจ าแหล่งฝึก และบุคลากรสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัต ิ(หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
   และศัลยศาสตร ์  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2006106  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2 
   (Practicum in Adult and Older Adult Nursing 2) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
3 หน่วยกิต  3(0-9-3) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ.สุดคะนึง  ดารานิษร - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
โทรศัพท์ 086-6574549 
Email: 
sudkanung@nmu.ac.th 

2 อ.ดร.ปานดวงใจ  ไทยด ารงค์เดช - Doctor of Philosophy 
(Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรหิารการพยาบาล) 

โทรศัพท์ 080-3497599 
Email: 
parnduangjai@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอนประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

1 
อ.ดร.จุฑารัตน์    
                   อัครวงศ์วิศิษฏ์ 

- Doctor of Philosophy (Nursing) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาท 

๑: ๗-๘ 

2 ผศ.ดร.จินตนา      ฤทธารมย์ 

- พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นานาชาติ)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การ

๑: ๗-๘ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

รักษาโรคเบื้องต้น)  

3 อ.พิสมัย      พิทักษาวรากร 

- การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
- พยาบาลศาสตร์ (การศึกษาบัณฑิต)  
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์  

๑: ๗-๘ 

4 อ.กาญจนา      กิริยางาม 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสงู)  

๑: ๗-๘ 

5 อ.สุดคะนึง      ดารานิษร 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  

๑: ๗-๘ 

6 
อ.ดร.ปานดวงใจ  
                   ไทยด ารงค์เดช 

- Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการ
พยาบาล)  

๑: ๗-๘ 

7 อ.นพัตธร    พฤกษาอนันตกาล 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ  

๑: ๗-๘ 

8 ผศ.วราภรณ์      ดีน้ าจืด 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  

๑: ๗-๘ 

9 อ.ภัทรสิริ       พจมานพงศ์ 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  

๑: ๗-๘ 

10 อ.ปองพล       คงสมาน 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล 

๑: ๗-๘ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

11 อ.ดร.ดวงรัตน์  มนไธสง 
- Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้สงูอายุ) 

๑: ๗-๘ 

12 อ.พิรุณนภา     เบ็ญพาด 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  

๑: ๗-๘ 

13 อ.ศุภวรรณ      ใจบุญ 
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาล
ผู้ใหญ)่  

๑: ๗-๘ 

14 อ.จันทร์สุดาพรรณ  บุญธรรม 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้สงูอายุ)  

๑: ๗-๘ 

15 อ.สรุินทรร์ัตน์ บัวเร่งเทียนทอง 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้สงูอายุ)  ๑: ๗-๘ 

๑: ๗-๘ 

  
 
 1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 

     ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความ
ผิดปกติเกี่ยวกับการรับรู้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความ
ผิดปกติทางนรีเวช การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาล
แบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออก ถึงความรับผิ ดชอบ ต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สงูอายุที่มีความผิดปกตเิกี่ยวกบัการรับรู้ประสาท
สัมผัสและการเคลือ่นไหว การเผาผลาญและการ
ขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช การใช้ยา
อย่างสมเหตผุลและปลอดภัยได ้
 Sub PLO2.5 

 PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุเขต
เมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้รบับริการ ภายใต้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
Sub PLO3.4 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาลใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสารน้ า และยาของ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง      

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนองานตามที่ได้รบัมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุภายใต้ข้อเทจ็จริง 
หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ได้  
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 
 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม
ตามงานที่ได้รบัมอบหมายได ้ 
Sub PLO8.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิกทมีที่ดูแล
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สงูอายุทีม่ีความผิดปกติเกี่ยวกบั
การรบัรูป้ระสาทสัมผสัและการเคลื่อนไหว 
การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ทอ่ ความ
ผิดปกตทิางนรเีวช การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัยได ้
 Sub PLO2.5 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัต ิ
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สงูอายุเขตเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่าง
เป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผูร้ับบรกิาร 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Sub PLO3.4 

3.1 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 
3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 
3.11 การสะท้อนคิด 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพชุมชน 
3.4 การสอบปฏิบัต ิ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
(reflection) 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสารน้ า 
และยาของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุภายใต้
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่าง ๆ ได้  
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
Sub PLO8.2 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิก
ทีมที่ดูแลผูป้่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ในสงัคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรบัรูป้ระสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหว การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 Practicum in adult and older adult nursing with abnormalities in sensory 
perception, mobility, metabolism, elimination, endocrine, gynecological disorders; rational 
drug use and safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, 
human dignity, cultural diversity in urban society 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

 ๔.๒.๑ เข้ารับการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานและทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล 5 stations ในวันแรกของทุกกลุ่ม และในวันที่ 2 และ 3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง (simulations) ที่ก าหนด (7 สถานการณ์) สถานการณ์ละ 30-40 นาท ี
 ๔.๒.๒ ฝึกปฏิบัติบนหอผูป้่วยโดย 
         4.2.2.1 ให้การพยาบาลผูป้่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุเปน็รายบุคคล 
         4.2.2.2 ประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผูป้่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process) 
         4.2.2.3 เขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurses’ note) 
         4.2.2.4 ร่วมประชุมปรึกษากอ่นและหลงัการปฏิบัตงิาน (Pre – post conference) 
         4.2.2.5 ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกบัทีมการพยาบาล (Nursing round) และ การ
สอนข้างเตียง (bedside teaching) 
         4.2.2.6 ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแกป้ัญหาผูป้่วยเป็นรายบุคคล (Case conference) 
         4.2.2.7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case–based Learning) 
         4.2.2.8 การสอบวัดความรูห้ลงัฝกึปฏิบัติในหอผูป้่วยที่ 1 และ 2 
         4.2.2.9 การสอบปฏิบัติ (check out) หลังเสรจ็สิ้นการฝกึในหอผู้ป่วยที่ 2 
         4.2.2.10 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (Individual 
conference) 
       ๔.๒.๓. ท ารายงานการวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) กรณีศึกษา (Case study) 
และงานต่าง ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ 

 4.2.4 ก าหนดให้นกัศึกษาฝึกปฏิบัติงาน กลุ่มละ 6 สัปดาห ์รวม 18 วัน (144 ช่ัวโมง) โดย 
ปฏิบัติงานเวรเช้าในวันพุธ-ศุกร์ หรือในวันหยุดราชการ ทั้งเสารห์รืออาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ตามวันที่และ
เวลาที่อาจารยม์อบหมาย เวลา 7.00-16.00 น. (เวรเช้า)  
 4.2.๕ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่ าง ๆ ตามมาตรการป้องกันโรค 
เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น และมีการทบทวนใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
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4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

๑. การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
(Nursing care plan)  ๑ ฉบับ                       
2. กรณีศึกษา (Case study) ๑ ฉบับ                                                                  

1. วันจันทร์แรกหลังลงจากสิ้นสุดการฝกึ
ปฏิบัติในหอผู้ป่วยแรก 
2. วันจันทร์แรกหลังจากสิ้นสุดการฝกึ
ปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ ๒ 

4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑  อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
  4.4.1.1 ประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการให้การพยาบาลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่และผู้ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล  
  4.4.1.2 ความสามารถของนักศึกษาในการประเมนิปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้
กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง ครบองค์รวม โดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
  4.4.1.3 ความสามารถของนักศึกษาในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurses’ note) ได้
ถูกต้อง 
  4.4.1.4 ความสนใจ เตรียมตัว และการร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre – post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล 
(Nursing round) การร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (case conference)  
  4.4.1.6 ความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (individual conference) 
  4.4.1.7 การเขียนสะท้อนคิด (Reflective) เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการ
พยาบาล 

๔.๔.๒ อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานการวางแผนการพยาบาล ครอบคลุม ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) 

๔.๔.3 อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษาครอบคลุม ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) 

๔.๔.4 การสอบวัดความรูห้ลงัฝกึปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วยและการสอบปฏิบัติ (check out) 
     ๔.๔.5 ผู้สอนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้นใน
ส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 
 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
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 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 ๔.๖.๑  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒  สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนคิด (reflective) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.๖.๓  ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานให้นักศึกษาดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 ๔.๖.๔ จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาและเขียนแผนการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 ๔.๖.5 อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการวาง
แผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
      ๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม โดยใช ้
การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง  (simulation) และห้อง Advanced Clinical Lab ช้ัน 4 อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์  และด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
 ๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน  
      ๔.๗.๓ การท าสื่อการสอนออนไลน์ ได้แก่ VDO clip การสอนบรรยายของอาจารย์ หัวข้อ สรุปองค์
ความรู้การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับรู้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
การเผาผลาญและการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรีเวช การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  
 ๔.๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Google Classroom ซึ่งนกัศึกษาสามารถดูซ้ าได้ 
 ๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผูป้่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหลง่ฝึก 
 
4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
      ๔.๘.๑ อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 
 ๔.๘.๒ ต าราการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุใหน้ักศึกษาน าไปใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วย 
 ๔.๘.๓ ห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ๔.๘.๔ ห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 ๔.๘.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ ส าหรับฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 ๔.๘.6 รถรับ ส่งนักศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
      ๔.๘.7 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
      ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2 คือ หอผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการให้การ
พยาบาลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงพยาบาล
ในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลตากสิน 
 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   
      ๕.๒.๑ ปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา     
  5.2.1.1 อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
  5.2.1.2 ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะก่อนการข้ึนฝึกภาคปฏิบัติ 
ที่ห้องฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Learning resource center) และ ห้อง Sim Man  
  5.2.1.3 ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 เภสัชวิทยา เป็น
ต้น 
  ๕.๒.๑.๔ ทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการติดเช้ือ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ 
 ๕.๒.๒  มอบหมายให้นกัศึกษาโหลดคู่มือการฝกึภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ ใน
หลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์, google classroom และลงในเครือข่าย Intranet หมวดการเรียนการสอน พร้อม
ช้ีแจงรายละเอียดในเอกสารให้นักศึกษาเข้าใจ ดังนี ้
  5.2.2.1 คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัตริายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2 
(ฉบับนักศึกษา) 
  5.2.2.2 แบบฟอรม์การวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 
  5.2.2.3 สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
  5.2.2.4 แบบฟอรม์การประเมินตนเอง ประเมินผู้สอนและประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัต ิ
      ๕.2.2.5  คู่มือการจัดท ารายงานการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 5.2.3 แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
 ต าราและเอกสารหลัก 
คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2558). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ เล่ม 1. นนทบรุี:  

 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2559). การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ: การประยุกต์ใช้ใน 

 การพยาบาล. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 
ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร ค าผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, และ จิตตวดี เหรียญทอง. (2561).  
  การพยาบาลผู้สงูอายุ. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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Rundio, A., & Lorman, W. J. (2017). Lippincott certification review: family nurse   
 practitioner & adult-gerontology nurse practitioner. Philadelphia: Wolters  
 Kluwer Health. 

Williams, P. (2020). Basic geriatric nursing: Patricia Williams. In. St. Louis, Missouri: Elsevier. 
 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ 
  CINAHL Complete 
  Clinical Key for Nursing 
  ProQuest: Nursing and Allied Health 
    Academic Search Ultimate 
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
      อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารยผ์ู้ร่วมสอนกอ่นเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
โดยแจกคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ 2 และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบั
รายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ดังนี ้
 ๕.๓.๑ อธิบายประมวลรายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการมอบหมายผู้ป่วยใน
ความรับผิดชอบของนักศึกษาให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ก าลังศึกษา  
 ๕.๓.๒ การเขียนแผนการนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ และแผนการสอนในคลินิกของอาจารย์นิเทศ 
 ๕.๓.๓ ช้ีแจงประสบการณ์ที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2 
 ๕.๓.๔ ช้ีแจงงานที่นักศึกษาจะต้องจัดท าและส่งอาจารย์แต่ละหอผู้ป่วย 
5.4  การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 
      การเตรียมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ เตรียมเช่นเดียวกันกับการเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ใน
ข้อ 5.3 ทั้งนี้ได้เตรียมช่องทางการสื่อสารทางไลน์ ให้กับอาจารย์พิเศษเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
      ๕.๕.๑ การจัดมาตรการสง่เสรมิความปลอดภัยของผูป้ว่ย และนักศึกษา มีวิธีการจัดการส่งเสริมความ
ปลอดภัยดังนี ้
               5.5.1.1 อาจารย์ผูส้อนปฐมนเิทศสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ 
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งมาตรการความเสี่ยงของผู้ป่วย 
          5.5.1.2 อาจารย์ผู้สอนท าการสอนอย่างใกลชิ้ด ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ เช่น การฉีดยา การให้สารละลายทางหลอดเลือดด า การใส่สายสวนปัสสาวะ และการท าหัตถการ 
อื่น ๆ 
          5.5.1.3 อาจารย์ผู้สอนท าความเข้าใจกับบุคลากรของหอผู้ป่วยถึงกิจกรรมที่นักศึกษาพยาบาล
สามารถกระท าได้หรือไม่ได้หากไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
          5.5.1.4 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่เป็น invasive procedure เพียงล าพัง อาจารย์
ต้องดูแลใกล้ชิดตามล าพัง 
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           ๕.๕.๑.๕ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกัน
โรค เช่น การผูก mask ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ เป็นต้น และมีการทบทวนใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
                 5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน  
  ๕.๕.๒  การได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามีวิธีการ
จัดการส่งเสริมดังนี ้
  5.5.2.1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ที่รว่มสอนก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  5.5.2.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝกึปฏิบัติ และให้อาจารยล์ง
นามก ากับกิจกรรมการพยาบาลที่ได้ปฏิบัตติามที่ระบุในสมุดบันทึกประสบการณ์ทกุครั้ง 
  5.5.2.3 อาจารย์ผู้สอนประจ าหอผู้ปว่ยตรวจสอบสมุดบนัทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  
  5.5.2.4 ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในหอผู้ป่วยน้ันให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยบอกให้นักศึกษา
แจ้งให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยถัดไปรับทราบเพื่อนักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ครบถ้วน 
       ๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  5.5.3.1 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
                 5.5.3.2  มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การการประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่
เวลา) (รอ้ยละ 2.5) 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัต ิ(ร้อยละ 2.5) 
 

ร้อยละ 5 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุที่มีความผิดปกตเิกี่ยวกับการรับรู้
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว การเผาผลาญ

2.5 รายงานกรณีศึกษา/ การ
วางแผนการพยาบาล (Case 
study) (ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 15 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การการประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

และการขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางนรี
เวช การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยได ้
 Sub PLO2.5 

2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ(ร้อยละ 5) 

 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สงูอายุเขตเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่าง
เป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผูร้ับบรกิาร 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Sub PLO3.4 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลีนิค/สถานบริการสุข/ชุมชน 
(ร้อยละ 45) 
3.4 การสอบปฏิบัติ (สอบวัด
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 5 
สถานการณ์) (ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 55 
 
 
 
 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาลใช้
หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสารน้ า และ
ยาของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การเขียนรายงาน
กรณีศึกษา) (ร้อยละ 5) 
ค านวณสารน้ า และยา (ร้อยละ 
5) 

ร้อยละ 10 
 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนองานตามที่ได้รบัมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การอ้างองิแหล่ง
สืบค้นในรายงานกรณีศึกษา) 

ร้อยละ 5 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุภายใต้
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่าง ๆ ได้  
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่ง
ฝึก 
 

ร้อยละ 3 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิก
ทีมตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ 4 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิกทมีที่
ดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ในสงัคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม  
9.2 การประเมินข้อมลูสะท้อน
กลับ (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์
พี่เลี้ยงและบุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 3 

รวม ร้อยละ 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
      ๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน
ในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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 ๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการ
ตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) 
ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
 ๖.๒.3 ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.4 ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับ
การประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.5 ประเมินการให้การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตน
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.6 ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละหอ
ผู้ป่วยท าการทดสอบเป็นเวลา ๑ ช่ัวโมงในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย อาจารย์ผู้สอนท าการ
ตรวจข้อสอบและให้คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ ๕  
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
      ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกึปฏิบัติงานร่วมกับอาจารยอ์าจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ 
ทั้งระหว่างการฝกึและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
      ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏิบัติ  
      ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติ 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัตติ่อการประเมินนักศึกษา 
      ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) รวบรวมผลการประเมินเพื่อ
การตดัเกรดและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
      หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) 
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกงานของนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา  

               ๗.๑.๑.๑ นักศึกษาประเมินตนเองโดยดู การบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคสนามในแง่ของ
ความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวน
และความเหมาะสมของผู้คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิอาจารยพ์ี่เลี้ยง 
  ๗.๑.๑.๒  นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑.๓ นักศึกษาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ                     
ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
  ๗.๑.๑.๔ นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ อาจารย์พ ี่เลี้ยง โดยการเขียน 
reflection และท าแบบประเมิน 
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 7.1.2  อาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) 
                 ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชา 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน  
                อาจารย์ประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์  และสังเกตพฤติกรรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการสะท้อนคิดต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุกสัปดาห์ทั้ง Formative & 
summative assessment 
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
                ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พ ี่เลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 7.1.4  อ่ืน ๆ  
                 ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน 
 
7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง   
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทมีอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ 6) ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคสนาม  
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

   
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  
      2003103 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์   
    Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing 
 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
     3 หน่วยกิต 3 (๐-9-3) 
 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   
 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 ผศ.สมบัติ ริยาพันธ์  
                              

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต) 

โทรศัพท์ 061 576 0429 
Email: sombat@nmu.ac.th 

2 อาจารย์พรพรหม  
รุจิไพโรจน ์
 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต) 

โทรศัพท์ 088 887 4979 
Email: pornprom@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
1 ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล -พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๑: ๗-๘ 

2 ผศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 
 

-สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข) 
-วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร ์

๑: ๗-๘ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
3 ผศ.สมบัติ ริยาพันธ์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)   
๑: ๗-๘ 

4 อ.ดร.จันทรรัตน์ วงศ์อารียส์วัสดิ ์ -พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลศึกษา สาขาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช) 

๑: ๗-๘ 

5 อ.สริิรัก สินอุดมผล -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)   

๑: ๗-๘ 

6  อ.พรพรหม รุจิไพโรจน ์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

๑: ๗-๘ 

7 อ. ศศิชา รอดเพ็ชร   

 
  1.4.3 พยาบาลพ่ีเลีย้ง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
1  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)   
๑: ๘ 

2    
3    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566 
 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)   
   ไม่มี  
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
   ไม่มี 
๑.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
         วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในบทบาทของพยาบาลจิตเวชที่สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และแก้ปัญหาทางการพยาบาลจิตเวชได้อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม 3 มิติงาน ได้แก่ มิติงานสร้างเสริม
สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคคลวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคคลและครอบครัว
ในเขตกรุงเทพมหานคร มิติงานการดูแลรักษา ด้านการพยาบาลบุคคลที่เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตและจิตเวชใน
โรงพยาบาลจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพและใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อการบ าบัด การจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัดใน
บทบาทการเป็นผู้น ากลุ่ม ผู้ช่วยผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และมิติงานฟื้นฟูสุขภาพจิตให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล
หลักทุกช่วงวัยที่พักอาศัยในชุมชนเขตเมือง โดยปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพร่วมกับ
คลินิกสุขภาพจิต ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานครด้วยความเมตตาและเอื้ออาทร 
ค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วยจิตเวช และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม 

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1. แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม
และวิชาชีพ 
 

CLO1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
SubPLO1.1 
CLO2. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา 
SubPLO1.3 
CLO3. แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
SubPLO1.5 
CLO4. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ศาสตร์ด้วยความเมตตากรุณา และเอื้ออาทร  
โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
SubPLO1.9 

PLO2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล 
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

CLO5. อธิบายสาระส าคัญและแสดงออกถึงการมี
ความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ได ้
SubPLO2.7 

PLO3. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมือง 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO6. ปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพจิต ประเมินปัญหา 
วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลทีม่ีปญัหาทางด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตรเ์ขตเมืองในสังคม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
พหุวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัย
ของผูร้ับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมายสุขภาพจิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
SubPLO3.6 

PLO5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 

CLO7. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคมในทางสร้างสรรค์ในฐานะพลเมือง
ยุคดิจิทัลได ้
SubPLO5.2 

PLO6. แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  
และมีวิจารณญาณ 
 

CLO8. แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปญัหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆได ้
SubPLO6.2 

PLO8. แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือใน
การท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 
 

CLO9. มปีฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผูร้่วมงาน
และผูท้ี่เกี่ยวข้อง สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ าบัด
กับผูร้ับบรกิารด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้ 
SubPLO8.1 
CLO10. ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น ากลุ่ม ผู้ช่วย
ผู้น ากลุม่ และบทบาทสมาชิกทีมในการท ากลุ่ม
กิจกรรมบ าบัด ใหก้ารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ที่ได้รับมอบหมายในบริบทหรือสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
SubPLO8.2 

PLO9. สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

CLO11. สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการด้วย
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ได้เข้าใจตรงกัน
ทั้งผูส้่งและผู้รบัสารได ้
SubPLO9.1 
CLO12. สื่อสารเพื่อให้ผูร้ับบรกิารในสังคม 
พหุวัฒนธรรมได้รบับริการทางด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร์อย่างปลอดภัยได ้
SubPLO9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี  3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
SubPLO1.1 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2.  แสดงออก ถึงความซื่ อสั ตย์  มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
SubPLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง  
 

CLO3. แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
SubPLO1.5 

1.1 อาจารย์ในคณะฯ เป็นแบบอย่าง
แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 อาจารย์ในคณะฯ เป็นแบบอย่าง
แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 

CLO4. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร์ด้วยความเมตตากรุณา และ
เอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
SubPLO1.9 

1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรม จริยธรรม  
 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
1.3 การประเมินตนเอง  
1.4 การประเมินเพือ่นร่วม
กลุ่ม 

CLO5. อธิบายสาระส าคัญและแสดงออก
ถึงการมีความรอบรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร์ได ้
SubPLO2.7 

2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
2.15 การเรียนจากประสบการณ์ตรง 
(experiencing learning)  
2.16 การสะท้อนคิด (reflection) 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO6. ปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพจิต 
ประเมินปญัหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มปีัญหาทางด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวชศาสตรเ์ขตเมืองในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ 
ความปลอดภัยของผู้รบับริการ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายสุขภาพจิต 
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้ 
SubPLO3.6 

3.2 การเรียนจากประสบการณ์ตรง 
(experiencing learning)  
3.4 การฝกึปฏิบัติการพยาบาล 
(nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก (clinical 
teaching) 
3.8 การประชุมก่อน-หลงัปฏิบัตงิาน 
(pre- post conference)  
3.10 การเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
3.11 การสะท้อนคิด (reflection) 
 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/สถานบริการ
สุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback)  
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยงและบุคลากรใน
แหล่งฝึก 
3.4 การสอบปฏิบัต ิ
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.6 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.8 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
3.9 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO7. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม
ในทางสร้างสรรค์ในฐานะพลเมืองยุค 
ดิจิทัลได ้
SubPLO5.2 

5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 
 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

CLO8. แสดงออกถึงการตัดสินใจแกป้ัญหา 
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่าง ๆได ้
SubPLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions)  
6.9 การสะท้อนคิด (reflection) 
 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO9. มปีฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ผู้ร่วมงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง สร้าง
สัมพันธภาพเพือ่การบ าบัดกบัผูร้ับบรกิาร
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้ 
SubPLO8.1 

8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

8.3 การประเมินเพือ่นร่วม
กลุ่ม 
8.4 การประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO10. ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น า
กลุ่ม ผู้ช่วยผู้น ากลุม่ และบทบาทสมาชิก
ทีมในการท ากลุม่กจิกรรมบ าบัด ให้การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รบั
มอบหมายในบริบทหรือสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
SubPLO8.2 

8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

8.2 การประเมินตนเอง  
8.3 การประเมินเพือ่นร่วม
กลุ่ม 
8.4 การประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO11. สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ 
ผู้รบับริการด้วยภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ ได้เข้าใจตรงกันทัง้ผูส้่งและ
ผู้รบัสารได ้
SubPLO9.1 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
9.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
9.4 การน าเสนอ (presentations) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์
พี่เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่
ฝึก 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO12. สื่อสารเพื่อให้ผูร้ับบรกิารในสังคม 
พหุวัฒนธรรมได้รบับริการทางด้านสุขภาพ 
จิตและจิตเวชศาสตร์อย่างปลอดภัยได ้ 
SubPLO9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
9.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities) 
9.4 การน าเสนอ (presentations) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์
พี่เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่
ฝึก 
 

 

หมายเหตุ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เป็นผลการเรียนรูเ้มื่อจบรายวิชาแล้ว 
นักศึกษาสามารถท าอะไรได้ โดยดูจาก
จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรืออาจจะดูได้
จากเล่มหลกัสูตร 2564 หัวข้อ ตาราง
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) และ Sub PLOs ใน
คอลัมน์ Sub PLOs ให้ตรงกบัรายวิชาของ
ตัวเอง 

เลือกกลยทุธ์การสอน จากไฟล์ Excel 
ให้ตรงกับรายวิชาของตัวเอง  
 

เลือกกลยทุธ์การประเมินผล
จากไฟล์ Excel ให้ตรงกบั
รายวิชาของตัวเอง  
 



 ๘ มคอ. 4 
 

42-๘ 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การใช้ตนเองเพื่อการบ าบัด การสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบ าบัด การสื่อสารและใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อการบ าบัด การส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิตระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
        Practicum in mental health and psychiatric nursing; using a therapeutic use of self; 
building a therapeutic relationship; performing the therapeutic communication techniques; 
practicing a mental health promotion and prevention, treatment, and recovery at all levels of 
individual, family, and community; administering medication with reference to rational drug 
use and safety by applying nursing process for holistic care, regarding moral, ethics, human 
dignity, cultural diversity in urban society 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๔.๒.๑ การเตรียมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
    4.2.1.1 ได้รับการปฐมนิเทศและทบทวนทักษะที่จ าเป็นในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
โดยอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดท าสื่อการเรียนการสอนในคลินิก
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  
   4.2.1.2 ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกบัแหล่งฝึก ลักษณะการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัตงิาน
โดยพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญาและพยาบาลจิตเวชประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข กรงุเทพมหานคร   
   4.2.1.3 ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกบัลกัษณะการปฏิบัติงานประจ าหอผูป้่วยจิตเวช โดย
หัวหน้าหอผูป้่วยจิตเวช/รองหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา และหรือโรงพยาบาลฝ่ายกาย 
   4.2.1.4 ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
   4.2.1.๕ ศึกษาและดูการสาธิตกลุม่บ าบัด ณ ศูนย์กิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 ๔.๒.๒ ขณะฝึกปฏิบัติงาน 

 4.2.2.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในหอผู้ป่วย
หรือแหล่งฝึก ช้ีแนะ ก ากับติดตาม ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล และงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
การรับ-ส่งเวรประจ าวัน การประชุมปรึกษาก่อน-หลังการปฏิบัติงาน การวางแผนการฝึกปฏิบัติงาน การสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช การเขียนบันทึกทางการพยาบาล การเป็นผู้น ากลุ่ม ผู้ช่วยผู้น ากลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มในการจัดกลุ่มกิจกรรมบ าบัด การเป็นผู้น าสอนสุขภาพจิตศึกษา และเป็นผู้น าบริหารร่างกาย
ส าหรับผู้ป่วยจิตเวช การศึกษาผู้ป่วยจิตเวชรายกรณี (case study) และรายกลุ่ม (case conference) เป็นต้น 
   4.2.2.2 นักศึกษาร่วมสังเกตการณ์การรักษาด้วยไฟฟ้าและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ       
การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ Modified Electroconvulsive Therapy (ECT) ที่ ศูนย์การรักษาด้วย ไฟฟ้า 
โรงพยาบาลศรีธัญญา จ านวน 1 ครั้ง/คน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและหรืออาจารย์ 
พี่เลี้ยง (preceptor) 
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   4.2.2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก           
งานจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีธัญญา จ านวน ๑ วัน/คน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
       4.2.2.4 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลในชุมชนเมืองจ านวน  
1 ครั้ง (งานกลุ่ม) ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
   4.2.2.5 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ให้การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยจิตเวช ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนเมืองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและ
พยาบาลจิตเวชคลินิกสุขภาพจิต ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครจ านวน 1 วัน/คน 
 ๔.๒.3 เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
  4.2.3.1 นักศึกษาประเมินผลแหล่งฝึกด้วยแบบประเมินของโรงพยาบาลศรีธัญญา  
   4.2.3.2 นักศึกษารับฟังข้อคิดเห็นการประเมินผล และข้อมูลย้อนกลับโดยหัวหน้าหอผู้ป่วย  
   4.2.3.3 นักศึกษาประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติด้วยแบบประเมินของคณะ 
   4.2.3.4 นักศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อนนักศึกษา ด้วยแบบประเมินของภาควิชา 
   4.2.3.5 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติด้วยแบบประเมินของคณะ 
   4.2.3.6 อาจารย์ประเมินความรู้และสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมของ 
                                นักศึกษารายบุคคลด้วยการสอบปากเปล่าและชุดข้อสอบลงสาขาที่ภาควิชาก าหนด 
              
  4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย  

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. ฝึกสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ าบัดกับผู้ป่วย 
จิตเวชที่ได้รับมอบหมาย 1 ราย และเขียนรายงาน
1 ฉบับประกอบด้วยสาระส าคัญภายในเล่มดงันี้  
- วัตถุประสงค์การสนทนา 
- บันทึกและวิเคราะหบ์ทสนทนา (nursing 
process records) การใช้เทคนิคการสนทนาและ
แผนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช (psychiatric 
nursing care plans) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อย่างน้อย 2 ครั้ง 
- รายงานกรณีศึกษาผูป้่วยจิตเวชเฉพาะราย 
(case study) ที่ได้รับมอบหมาย  

1. ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 - 4 ของการฝึกปฏิบัติงาน 
ณ หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ฝึกเป็นผู้น าและสมาชิกของทมีโดย 
- เป็นผู้น าด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มบ าบัด 1 ครั้ง 
พร้อมรายงาน 1 ฉบับ 
- เป็นผู้น าออกก าลงักาย 
- เป็นผู้น าให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตศึกษา 

2. ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 – 4 ของการฝกึปฏิบัตงิาน 
ณ หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 

3. ศึกษา case conference รายกลุ่ม/รายบุคคล
น าเสนอปากเปล่าพร้อมใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตลั 
(โรงพยาบาลฝ่ายกาย)   

3. ระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกปฏิบัติงาน 
ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลฝ่ายกาย 
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รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
4. ฝึกปฏิบัตงิานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในโรงเรียนหรือในชุมชนเขตเมืองและ
ส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 1 ฉบับ (งานกลุ่ม) 

4. ส่งรายงานการด าเนินกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ฉบับสมบรูณ์ 2 วันภายหลังเสรจ็สิ้นการจัดกิจกรรม 
 

5. ฝึกปฏิบัตกิารเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพคลินิกสุขภาพจิต ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ราย
กลุ่มและเสนอบันทึกรายงานผลการเยี่ยมบ้าน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดจ านวน 1 ฉบับ 

5. ส่งบันทึกรายงาน (งานกลุ่ม) ภายในวันที่ไปฝึก
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้านผูป้่วยจิตเวช เพื่อส่งต่อให้แก่
พยาบาลจิตเวชประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข  
กรุงเทพมหานคร   

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ อาจารยผ์ูส้อนภาคปฏิบัติและหรืออาจารย์พีเ่ลี้ยง (preceptor) ติดตามผลการเรียนรู้ในแต่ละ
กิจกรรมโดยก ากบัติดตามนักศึกษาทุกคน ประเมินความสามารถของนักศึกษารายบุคคลผ่านผลงานและการ
ปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการบรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนร ู้ของรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนคิดและให้การปรึกษาตลอดจนความช่วยเหลือแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษา
ทุกคนประสบความส าเรจ็ในการฝึกปฏิบัติงาน 
  4.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รับฟังเสียงและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาแก้ไขและพัฒนา พร้อมวางแผนป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดผล
เสียหายในระดับบุคคลและส่วนรวม 
  ๔.๔.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptors) ตรวจรายงานของนักศึกษา พร้อม
ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเร็วเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับทราบข้อแนะน าและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขในการท างานครั้งต่อไปและสามารถแก้ไขส่งงานได้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  
   ๔.๔.4 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 
    ๔.๔.5 ประเมินผลจากผลการสอบลงสาขาและผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
 
๔.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 4.5.1 ท าหน้าที่ปฐมนเิทศการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาเพื่อความเข้าใจระบบงานและเพิ่มความพร้อม
ในการท างาน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนกัศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 
 4.5.2 วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 
 4.5.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้รบัประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนด ให้การแนะน า สาธิต เป็นพี่เลี้ยงด้านเทคนิคการท างาน ถ่ายทอดประสบการณ์ทางคลินิก 
 4.5.4 ดูแลด้านความปลอดภัย ควบคุมและจัดการความเสีย่งที่อาจไดร้ับอันตรายจากอาการที่ผิดปกติ
ของผู้ป่วยจิตเวช 
 4.5.5 ประชุมปรกึษาหลังการฝกึปฏิบัตงิาน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศกึษาและอาจารยผ์ู้สอน
ภาคปฏิบัติให้ทราบผลการประเมินนักศึกษาในด้านพฤติกรรมการท างาน การปรบัตัว การเรยีนรู้ ทักษะการ
ท างานร่วมกบัทมีสหวิชาชีพ ด้วยแบบประเมินรายวิชา 
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4.๖ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 4.6.๑ จัดท าคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติของรายวิชา ปฐมนิเทศรายวิชา บอกกฎระเบียบ มอบหมายงาน 
วิธีการประเมินผล และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของคณะฯ ให้นักศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงาน  
 4.๖.๒ ทบทวนเนื้อหาสาระทางคลินิกที่จ าเป็น โดยจัดท าเป็นสื่อการสอนส าเร็จรูปให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลองตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
 4.๖.3 เป็นผู้ให้การปรึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการฝึกปฏิบัติงาน  
 4.6.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาในกิจกรรม/รายงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมก าลังใจ 
 4.6.5 ประสานงานกับแหล่งฝึก ท าความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนานักศึกษา 
 4.6.6 ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้รายวิชาร่วมกับแหล่งฝึกเพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
๔.๗ การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  
 4.7.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาและทบทวนทักษะที่จ าเป็นในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลโดยอาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนในคลินิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
 4.7.2 ปฐมนเิทศเกี่ยวกับแหล่งฝึก ลกัษณะการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติงานโดยพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลศรีธัญญาและพยาบาลจิตเวช ประจ าศูนย์บรกิารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร   
 4.7.3 ปฐมนเิทศเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานประจ าหอผู้ป่วยจิตเวช โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวช/ 
รองหัวหน้าหอผูป้่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา   
 4.7.4 ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เช่น สมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 4.7.๕ ศึกษาและดกูารสาธิตกลุม่บ าบัด ณ ศูนย์กิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 4.7.6 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้บริการรถรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ 
 4.7.7 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้บริการวัคซีนป้องกันโรคก่อน
ฝึกปฏิบัติงาน และให้บริการตรวจรักษาหากมีความเจ็บป่วย  
 4.7.8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ความคุ้มครองด้านการประกันภัยจากอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและ
อาจารย์เป็นรายปีโดยตลอดการฝึกปฏิบัติงานและสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน  
 
๔.๘ สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ/ 
สถานพยาบาล 
 4.๘.๑ แหล่งฝึกประสบการณ์ทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีมาตรฐานสากลด้านการประกันคุณภาพ
ครอบคลุม 3 มิติงาน (ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู) 
 4.8.2 ลักษณะและจ านวนผู้ป่วย/ สมาชิกกลุ่มเป้าหมายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมีความหลากหลาย เพียงพอใน
การประยุกตค์วามรู้ทางทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติได้อย่างดี 
 4.8.3 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ 
 4.8.4 ทุกแหล่งฝึก มีสถานที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ มีห้องประชุมปรึกษาหารือเป็นสัดส่วน 
 4.8.5 มีห้องสมุดโรงพยาบาลส าหรับนักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่แหล่งฝึก และยืมหนังสือได้ 
 4.8.6 แหล่งฝึกมีบริเวณที่พักรับประทานอาหารกลางวันให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ 
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หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

๕.๑ การก าหนดสถานท่ีฝึก 
 5.1.1 ก าหนดแหล่งฝึกภาคปฏิบัตทิี่สามารถสนบัสนุนให้เกดิการเรียนรู้และพฒันาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพครบ 3 มิติงาน คือ  
  (1) มิติงานส่งเสริม ป้องกัน (primary prevention) แหล่งฝึกโรงเรียนในสังกัด    
กรุงเทพมหานคร หรือชุมชนเขตเมือง หรือหอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฝ่ายกาย  

(2) มิติงานดูแลรักษา (secondary prevention) แหล่งฝึกหลักคือ โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัดนนทบุรี ระดับตติยภูมิ ของการพยาบาลจิตเวช  

(3) มิติงานฟื้นฟู (tertiary prevention) เยี่ยมบ้านกบัหน่วยงานคลินิกสุขภาพจิต 
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร   
 
๕.๒ การเตรียมนักศึกษา 

5.๒.๑ อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก ทบทวนเนื้อหาจากหนงัสือต าราหลักและฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ของหอ้งสมุดประจ าคณะและ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน ช้ีแจงรายละเอียดในเอกสารและ
เอกสารประกอบการฝกึปฏิบัติงานลว่งหน้า ให้นักศึกษาเข้าใจ ประกอบด้วย คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ แบบฟอร์มการบันทึกการสนทนาเพื่อการบ าบัดและ
การวางแผนการพยาบาล (process record & nursing care plan) แบบประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาพยาบาล และแบบประเมินตนเองและเพื่อนตามแบบฟอร์มของภาควิชา 
 5.2.3 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาแนะน าช่องทางการติดตอ่สื่อสารและให้การปรึกษาระหว่าง
อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติและนักศึกษา ระหว่างอาจารยพ์ี่เลีย้งและนักศึกษา ผ่านระบบ Google classroom, 
Group Line Application, Email address, Phone number เป็นต้น 
 5.2.4 แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
   ต าราและเอกสารหลัก  
ผกาพันธ์ุ วุฒิลักษณ์. (2563). การพยาบาลผูป้่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ. บริษัท ดีไซน์ปริ้นท์ 

มีเดีย จ ากัด.  
นิตยา ตากวิริยะนันท์. (2562). การพยาบาลผูท้ี่ได้รับยาทางจิตเวช. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์  
เอกอุมา อิม้ค า. (2562). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยกุต์ใช้กรณีเลือกสรร. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
Keltner, N. L., & Steele, D. (2015). Psychiatric nursing. Elsevier Mosby.  
Videbeck, S. L. (2014). Psychiatric-mental health nursing. Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. http://192.168.201.76/multim/m10387/cover10387.jpg 
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 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  หนังสือ ได้แก่ 
O'Broem, P. A. e., Kennedy, W. e., & Karen, B. e. (2013). Psychiatric-mental health nursing:  

An introduction to theory and practice. Jones Bartlett Learning.  
Shives, L. R. (2012). Basic concepts of psychiatric-mental health nursing. Lippincott Willams 

& Wilkins. http://thepoint.lww.com/Book/Show/161705  
วารสาร ได้แก่  

  1. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 
  2. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 
  3. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
  4. วารสารสภาการพยาบาล 
  5. วารสารเกื้อการุณย์ 
   ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซต์ ได้แก่ 
    โรงพยาบาลศรีธัญญา https://www.srithanya.go.th/index.php/th/ 
   ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/health 
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข https://www.dmh.go.th/main.asp 
 ๕.๒.5 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาเตรียมความพรอ้มให้นกัศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติในสปัดาห์แรกของ
การฝกึภาคปฏิบัติของทกุกลุม่โดย 
  (๑) ประเมินความพร้อมด้านความรู้ก่อนข้ึนฝกึปฏิบัตงิาน 
  (2) ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่นกัศึกษา เพื่อการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจให้พร้อมกอ่นฝกึปฏิบัติ 
  (3) ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ simulations ที่ภาควิชาจัดเตรียมไว้ให้แก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อ
ทบทวนความรู้ที่ส าคัญ และจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของรายวิชา และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
๕.๓ การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
  5.๓.๑ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ร่วมก าหนดวาระ
การจัดการเรียนการสอนในการประชุมภาควิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจและสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามอบคู่มือการเรียนรู้รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัด
และประเมินผลการเรยีนรู้และตอบข้อซักถามระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 5.๓.๒ จัดอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติและอาจารย์พีเ่ลี้ยง (preceptor) ประจ าหอผูป้่วยจิตเวชตาม
ความเหมาะสมและความเช่ียวชาญ  
  5.3.3 จัดรายช่ือนักศึกษาแต่ละตกึ (rotation) ใหส้อดคลอ้งกับแผนการจัดการศึกษาประจ าปี
การศึกษา (master plan) โดยก าหนดจ านวนนักศึกษา 6-8 รายต่ออาจารยผ์ูส้อนภาคปฏิบัติหรืออาจารย์พี่
เลี้ยง 1 ราย โดยพจิารณาจัดรายช่ือนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนอ่อนและหรือมีปญัหาด้านสุขภาพให้อยู่ในความ
ดูแลของอาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัตทิี่เป็นอาจารย์ประจ าของภาควิชาเท่านั้น เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติ
สามารถให้การนเิทศนักศึกษาและการช่วยเหลอืได้เต็มทีท่ั้งในเวลาและนอกเวลา 

https://www.srithanya.go.th/index.php/th/
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 5.๓.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมประชุมช้ีแจงและวางแผนการนิเทศกับอาจารย์พี่เลี้ยงและ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา อภิปรายและท าความเข้าใจในแผนการนิเทศร่วมกัน 
แจ้งแผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) และงานมอบหมาย แนวทางการวัดและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ที่ปรากฎในคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ หลักการให้คะแนนและการประเมินผล และก าหนดวัน 
ส่งรายงาน สรุปคะแนนรวมส าหรับตัดเกรดประจ าภาคการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบได ้
 
๕.๔ การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก  
  5.4.1 อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ที่รับผิดชอบนิเทศนักศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีธัญญา  
ณ หอผู้ป่วยจิตเวชที่ก าหนดไว้ในแผนการนิเทศ คือ พยาบาลวิชาชีพประจ าโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ผ่านการฝึกอบรม และข้ึนทะเบียนรับปฏิบัติงานพิเศษ (นอกเวลางานประจ า) ในบทบาทของ
อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาพยาบาลแทนอาจารย์ประจ าให้แก่สถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยแจ้งความประสงค์ไว้กับฝ่ายฝึกอบรมและงานวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีธัญญาทราบล่วงหน้า  
     5.4.2 อาจารย์พี่เลี้ยงร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติทุกคน เพื่อรับมอบเอกสารการนิเทศ ได้รับการช้ีแจง ท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสอน การนิเทศ การวัดประเมินผลและการก ากับติดตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาโดยตลอดการฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 
๕.๕ การจัดการความเสี่ยง  

ภาควิชาให้ความส าคัญในมาตรการความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนขณะฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกดังนี ้
5.๕.๑ ความปลอดภัยในการเดินทาง 

 (1) ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเดินทางไป – กลับ โดยรถที่คณะฯ จัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักศึกษา 
ข้ึนรถหรือลงรถระหว่างการเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัย 
 (2) พนักงานขับรถยนต์ประจ าคณะ ต้องตรวจเช็คสมรรถนะของเครื่องยนต์และเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าเพื่อให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลาตามแผนการใช้รถ 
 (3) ในกรณีที่ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงาน ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และโทรแจ้งเหตุโดยตรงถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
หรือหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ทันที 

5.๕.2 ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
 (1) นักศึกษาต้องปฏิบัติการภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและหรืออาจารย์พี่เลี้ยง 
ห้ามนักศึกษากระท าการใด ๆ  โดยพลการกับผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัย 
ถูกท าร้ายทางร่างกาย หรือจิตใจและท าลายทรัพย์สิน เช่น การฉีดยา การท าแผล การให้ยา การสนทนาเพื่อ
การบ าบัด การท ากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชโดยล าพังในที่ลับตา หรือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ภาวะการติดเช้ือหรือมีพฤติกรรมรุนแรง ไม่เป็นมิตร 
  (2) นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจากแหล่งฝึก อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและหรืออาจารย ์
พี่เลี้ยงก่อนฝึกปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการประสานงานกับแหล่งฝึก และบริหาร
ความเสี่ยงในการถูกร้องเรียน ฟ้องร้องและได้รับโทษตามกฎหมาย 
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  (3) ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติและให้นักศึกษาทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปี 
วัคซีนป้องกันโรคสุกใสก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือโรคระบาดตามประกาศของคณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเ ช้ือใน
สถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด  

 
หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 

 
๖.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผล   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น    
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
SubPLO1.1  
CLO2. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
SubPLO1.3 
CLO3. แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
SubPLO1.5 
CLO4. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตร์ด้วยความเมตตากรุณา และเอื้อ
อาทร  โดยค านึ ง ถึงสิท ธิผู้ป่ วยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
SubPLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง  
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัต ิ
1.4 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

ร้อยละ 5 

CLO5. อธิบายสาระส าคัญและแสดงออกถึง
การมีความรอบรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตร์ได ้
SubPLO2.7 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 10 
 

CLO6. ปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพจิต ประเมิน
ปัญหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ และ
ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลบุคคลทีม่ี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวชศาสตรเ์ขตเมืองในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยงและ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 60 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
ความปลอดภัยของผู้รบับริการ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายสุขภาพจิต 
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได ้
SubPLO3.6 

3.4 การสอบปฏิบัต ิ
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.6 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา  
3.8 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (case conference) 
3.9 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (งานส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน) 

CLO7. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคมในทางสร้างสรรค์
ในฐานะพลเมืองยุค 
ดิจิทัลได ้
SubPLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (case conference, 
งานส่งเสริมป้องกันปญัหา
สุขภาพจิตในโรงเรียน) 
 

ร้อยละ 5 
 

CLO8. แสดงออกถึงการตัดสินใจแกป้ัญหา 
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆได ้
SubPLO6.2 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (การเยี่ยมบ้านผูป้่วย 
จิตเวชในชุมชน) 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการเยี่ยมบ้าน) 

ร้อยละ 5 

CLO9. มปีฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ผู้ร่วมงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง สร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบ าบัดกับผู้รบับริการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชได้ 
SubPLO8.1 

8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
8.4 การประเมินภาคปฏิบัต ิ
 
 

ร้อยละ 5 

CLO10. ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น ากลุ่ม 
ผู้ช่วยผู้น ากลุม่ และบทบาทสมาชิกทีมในการ
ท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด ให้การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รบัมอบหมายใน
บริบทหรือสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
SubPLO8.2 

8.2 การประเมินตนเอง  
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
8.4 การประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

ร้อยละ 5 

CLO11. สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ 
ผู้รบับริการด้วยภาษาไทยและ/หรือ

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/

ร้อยละ 5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
ภาษาอังกฤษ ได้เข้าใจตรงกันทัง้ผูส้่งและผู้รบั
สารได ้
SubPLO9.1 

อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
 

รวม 100 
 
๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  6.2.1 ก่อนฝกึปฏิบัตงิาน 
   (1) อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัติประเมินความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์เพือ่แนะน าและเพิ่มเตมิในประเด็นที่นักศกึษาไม่มั่นใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 
  (2) อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติประเมินทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อผูป้่วยจิตเวช โดยการให้เขียน 
reflection ในสมุดงาน วิเคราะห์ตนเองผ่านแนวคิดของหนา้ต่างโจแฮรี่ เพื่อค้นหาศักยภาพและให้ข้อมูล
ย้อนกลบั และช่วยเหลือ/แนะน านักศึกษาให้ได้รับการพฒันาเป็นรายบุคคล 
  6.2.2 ขณะฝึกปฏิบัติงาน 
  (1) อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชด้วยแบบประเมิน
ของรายวิชาจากงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินย้อนกลับจากอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยงรายวัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงผลการท างาน 
ก่อนที่จะได้รับการประเมินเพื่อตัดสินคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยง 
  (๒) อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การเขียนรายงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเขียนวัตถุประสงค์การสนทนาประจ าวัน การบันทึกการสนทนา
เพื่อการบ าบัด การวางแผนการพยาบาลระยะสั้น การจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัด เป็นผู้น าออกก าลังกายประจ าวัน   
การเป็นผู้น าสอนสุขภาพจิตศึกษา เป็นต้น โดยใช้แบบประเมินของรายวิชา และให้ข้อมูลย้อนกลับในทันทีหรือ
ในวันรุ่งข้ึน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถท าผลงานในครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น   
  (3) อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยแบบประเมินการสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ โดยตลอดการฝกึ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาได้ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนด้วยแบบประเมินของรายวิชา 
  (4) อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน
โดยการสอบปากเปล่าและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 
  6.2.3 หลงัฝกึปฏิบัตงิาน 
  (1) อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติด าเนินการสอบลงสาขาของภาควิชาและให้คะแนนตามเกณฑ์  
  (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการรายวิชา รับฟังข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาใน
แต่ละกลุ่มเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 
๖.๓ ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
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 ในกรณีที่อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptors) ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาจ านวน 8 ราย ในช่วงระยะเวลาที่
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลในแหล่งฝึก อาจารย์พี่เลี้ยงจะท าหน้าที่เสมือนอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติดังนี ้
  6.3.1 เป็นต้นแบบที่ดี ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา 
  6.3.2 ประเมินติดตามความก้าวหน้าและช่วยพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยเสมอภาค  
  6.3.3 นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบจะได้รับการนิเทศอย่างเป็นธรรมและเต็ม
ศักยภาพของอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้นักศึกษาไดบ้รรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาครบถ้วน  
  6.3.4 ส่งต่อข้อมูลด้านเอกสาร รายงานและคะแนนที่ประเมินนักศึกษาคืนให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปใช้พิจารณาตัดสินให้เกรดเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
 
๖.๔ ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
 6.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พิเศษ
ภาคปฏิบัติและหรืออาจารย์พี่เลี้ยง (preceptors) ทุกคน เพื่อรวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษามาสรุปทีม่า
ของคะแนนภาคปฏิบัติ เพื่อน ามาตัดเกรดรายวิชา และเสนอผลการพิจารณาตัดเกรดต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 6.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานมคอ.๖ ติดตามผลการประเมินโดยผู้เรียนประเมิน
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ประเมินรายวิชา เพื่อน ามาประชุมร่วมกับภาควิชา สรุปและเสนอแผนการปรับปรุง
แก้ไขส าหรับวางแผนใช้ในปีการศึกษาถัดไป  
 
๖.๕ การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง  
  หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพบความแตกต่างกันของผลการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยง หรือได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงน าเข้าที่ประชุมภาควิชา และเปิดโอกาสให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการตัดสนิให้คะแนนวัดประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษารายบุคคลเพื่อหาความเห็นพ้องและมติที่ประชุม  
 

หมวด ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

๗.๑ กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
 ๗.๑.๑  นักศึกษา   
              7.1.๑.๑ ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนนักศึกษาด้วยแบบประเมินรายวิชา  
   7.๑.๑.๒ ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยงด้วยแบบประเมินรายวิชา 
   7.๑.๑.๓ นักศึกษาร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติด้วยแบบประเมนิ
ที่ก าหนดข้ึนโดยแหล่งฝึก 
   7.๑.๑.๔ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อใช้ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความต้องการอื่นๆ ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 ๗.๑.๒  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
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  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาหรือไม่ 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองในบทบาทของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor)  
  ๗.๑.๒.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับคู่มือการนิเทศ แบบประเมิน เกณฑ์การประเมินผล และ
วิธีการประเมินนักศึกษาพยาบาลที่จัดท าโดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์  
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ          
  ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยง 
   ๗.๑.๓.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง และประเมินผลนักศึกษา
เป็นรายบุคคลและพร้อมให้การปรึกษา ก ากับติดตามช่วยเหลือในรายกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่อง 
(ถ้ามี) 
   7.1.3.4 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประเมินการท าหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกับภาควิชา 
  ๗.๑.๓.5 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการ
ประเมินร่วมกับภาควิชาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน  
 ๗.๑.๔ อ่ืนๆ 
  ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา (ถ้ามี)  

๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผน
ปรับปรุงโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย ์
พี่เลี้ยงหรือบุคลากรประจ าแหล่งฝึกมาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติประจ าภาควิชาเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 

๗.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัต ิ(หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2001105     วิจัยทางการพยาบาล 
                 Nursing Research 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๒ หน่วยกิต        2(1-2-3) 
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ.ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

(ระเบียบวิธีการวิจัยการศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรหิารการพยาบาล)  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๖๔๐๘๙ 
Email: jariya_ch@nmu.ac.th 

2. อ.ภัทราภรณ์     ศรีพรมมา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(กายวิภาค)  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- ประกาศนียบัตร 
(การพยาบาลควบคุมติดเช้ือ)  

โทรศัพท์ ๐๖๔-๙๘๓๖๓๒๕ 
Email: 
pattaraporn.s@nmu.ac.th 

 
 1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. อ.ดร.จริยา  ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระเบียบวิธีการวิจัยการศึกษา)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  
2. ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เช่ียววัฒนา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา)  

3. ผศ.ดร.สุณี  เวชประสิทธ์ิ - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  

4. อ.รอ.หญงิ นิษา  วงษ์ชาญ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)  
๕ อ.นลิณี  เชยกลิ่นพฒุ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๓   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
     ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
     ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญของวิจัยทางการพยาบาล มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการ กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้
ประโยชน์จากผลวิจัยทางการพยาบาล ฝึกทักษะการใช้กระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเป็นกลุ่มและน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยในคนและจรรยาบรรณผู้วิจัย 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และท าวิจัยทางการ
พยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 
Sub PLO1.3, 1.5  

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง  
 

CLO2 ประยุกต์ใช้กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย
ทางการพยาบาลได ้
 Sub PLO2.1  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

CLO3 อ่านหนงัสือ เอกสาร เขียนรายงานการวิจัย สรปุ
เป็นองค์ความรู้ได้ 
Sub PLO4.1, 4.2 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักสถิติวิเคราะห์ข้อมูล แปล
ผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆได ้
Sub PLO4.3,4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลในงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคมได้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  
และมีวิจารณญาณ  

CLO6 ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
ทางการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

PLO7 สร้างสรรค์งานวิจัย / นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

CLO7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาและ
สร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลได ้    
Sub PLO7.1, 7.3 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ  

CLO8 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมใน
การท าวิจัยทางการพยาบาลได้  
Sub PLO8.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และท าวิจัย
ทางการพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
Sub PLO1.3, 1.5     
 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลมุประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้กระบวนการและระเบียบ
วิธีการวิจัยทางการพยาบาลได ้
 Sub PLO2.1  

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO3 อ่านหนงัสือ เอกสาร เขียนรายงานการ
วิจัย สรุปเป็นองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.1, 4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
แปลผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆได ้
Sub PLO4.3,4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลในงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคมได้ 
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหา
การวิจัยทางการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 
 

6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment) 
 

6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา 7.7 การน าเสนอ (presentations) 7.3 การน าเสนองานที่
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
และสร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลได ้    
Sub PLO7.1, 7.3 

7.8การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment) 
 

ได้รับมอบหมาย 
7.4  การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO8 ท างานเป็ นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในการท าวิจัยทางการพยาบาลได้  
Sub PLO8.2 

8.6 ก า ร อ ภิ ป ร าย ก ลุ่ ม  ( group 
discussions) 

8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่น
ร่วมกลุม่ 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

ความส าคัญของวิจัยทางการพยาบาล ความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย
ทางการพยาบาล การประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การใช้ประโยชน์จากผลวิจัยทางการพยาบาล ฝึกทักษะการใช้
กระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเป็นกลุ่มและน าเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย
ในคนและจรรยาบรรณผู้วิจัย 

The importance of nursing research; knowledge; understanding of principles; designs and 
methods in nursing research; evidence based evaluation; utilization of nursing research; 
practicing and developing in nursing research with a team based on ethics consideration; 
dissemination of nursing research  
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
๓๐ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.ดร.จริยา      ช่ืนศิริมงคล 
ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

jariya_ch@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมง/ สัปดาห ์

อ.ภัทราภรณ์     ศรีพรมมา 
ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐาน
วิชาชีพ 

pattaraporn.s@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมง/ สัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
  

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี ๑ 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
วิจัยทางการพยาบาล 
- ความหมายและ
ความส าคัญ  
- บทบาทพยาบาลในการ
วิจัย 
- จรรยาบรรณของนักวิจัย
และจริยธรรมในการท า
วิจัย  
- ประเภทการวิจัย 
กระบวนการวิจัย  
- ตัวแปรในการวิจัย 
ความหมาย การนิยามตัว
แปร ชนิดของตัวแปร 

๒ ๑ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมต ิและกรณีตัวอย่าง
ที่ครอบคลุมประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 

หน่วยท่ี ๒ 
รูปแบบการวิจัยทางการ
พยาบาล  
- การวิจัยแบบบรรยาย
หรือส ารวจ  
- การวิจัยแบบวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์  
- การวิจัยแบบทดลองและ
กึ่งทดลอง  
- ฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์
รูปแบบการวิจัยต่างๆ 

2 1 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

ผศ.ดร.วัชรา
ภรณ์ 
เช่ียววัฒนา 

หน่วยท่ี ๓ 
กระบวนการวิจัยเชิง
ปริมาณ  
- การเตรียมการวิจัย 
- การก าหนดปญัหาการ
วิจัย ความหมาย การเลือก
ปัญหาการวิจัย การเขียน

๑ ๒ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
5.1 การจัด

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 
 
 
5.1 การ

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
ปัญหาการวิจัย ระดับ 
ค าถามวิจัย และปัญหา
วิจัยที่ดี 
- การทบทวนวรรณกรรม  
ก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมุติฐานการวิจัย 
- จุดมุ่งหมายของการ
ทบทวนฯ วิธีการทบทวน
วรรณกรรม การเขียน
ทบทวนวรรณกรรม 
- ฝึกการเขียนปัญหาการ
วิจัย  
- ฝึกเขียนกรอบแนวคิด
การวิจัย 

ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources) 
 

ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๔ 
การตั้งสมมุติฐานในการ
วิจัย  
- จุดมุ่งหมาย ลกัษณะของ
สมมุติฐานที่ดี ชนิดของ
สมมุติฐาน 
- การออกแบบการวิจัย 
แนวคิดในการออกแบบ
การวิจัย ลักษณะการ
ออกแบบการวิจัยที่ดี  
- ฝึกเขียนสมมุติฐานการ
วิจัย 

๒ ๑ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 

หน่วยท่ี ๕ 
- พบอาจารย์ทีป่รกึษา 
ครั้งที่ ๑ เพื่อแนะน าการ
ท าวิจัยกลุม่เกี่ยวกบั หัวข้อ
วิจัย การก าหนดปัญหา 
วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน
การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
รูปแบบและการออกแบบ
วิจัย 

- ๓ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
๕.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ า
กลุ่มวิจัย 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.6,7.๘ การมอบหมาย
งานกลุม่ (group 
assignment) 

 
 
 
6.4,๗.๔ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

หน่วยท่ี ๖-๗ 
การด าเนินการวิจัย 
- การก าหนดประชากร
และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(sampling  technique) 
ความหมายชนิดของการ
เลือกตัวอย่าง ความคลาด
เคลื่อนจากตัวอย่าง         
การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
ฝึกการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบต่าง ๆ 
- การเลือกเครือ่งมือวิจัย
ความหมาย ชนิดของ
เครื่องมือ การสร้าง
เครื่องมือวิจัยการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยความ
เที่ยงตรง (validity)                              
ความเช่ือมั่น (reliability)                   
ความเป็นปรนัย 
(objectivity)         
ความไว (sensitivity) 
ความมีประสิทธิภาพ 
(efficiency)        
- ฝึกการใช้แบบสอบชนิด
ต่างๆ  
- ฝึกแปลผลการวิเคราะห์ 
ความเที่ยงตรง  ความ
เช่ือมั่น และความเป็น
ปรนัย ความไวและความมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ๓ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.รอ.หญงิ 
นิษา วงษ์ชาญ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
หน่วยท่ี ๘ 
- พบอาจารย์ทีป่รกึษาครั้ง
ที่ ๒ เพื่อแนะน าการท า
วิจัยกลุ่มเกี่ยวกบัการ
ก าหนดประชากร  และ
กลุ่มตัวอย่าง การเลือก
เครือ่งมือวิจยั และการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 

- ๓ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
6.6,7.๘ การมอบหมาย
งานกลุม่ (group 
assignment) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
4.1, 6.4,๗.๔ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ า
กลุ่มวิจัย 

หน่วยท่ี ๙ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล       
ข้ันตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล เทคนิคในการเกบ็
รวบรวม ข้อมลูวิธีต่างๆ 
การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
การควบคุมความ
คลาดเคลื่อน ฝึกหัดการ
เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล การควบคุมคุณภาพ
และความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล การเลือกใช้
สถิติในการวิจัย  
- ฝึกเลือกใช้สถิติในการ
วิจัย 

2 1 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 

หน่วยท่ี ๑๐ 
- พบอาจารย์ทีป่รกึษาครั้ง
ที่ ๓ เพื่อแนะการท าวิจัย
กลุ่มเกี่ยวกับข้ันตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิค
ในการ เก็บรวบรวมข้อมลู
วิธีต่างๆ การควบคุม
คุณภาพข้อมูล และการ
ควบคุมความคลาดเคลื่อน 

- ๓ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
 
6.6,7.๘ การมอบหมาย
งานกลุม่ (group 
assignment) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4,๗.๔ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ า
กลุ่มวิจัย 

หน่วยท่ี ๑๑ - 12   
การสรุปผลการวิจัย 
- การแปลผลการวิจัย         

๑ ๒ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
ความหมาย หลกัการแปล
ผลการวิจัย ตัวอย่างการ
แปลผลการวิจัย  
- ฝึกหัดการแปล
ผลการวิจัย การสรุปผล
และการอภิปรายผลใน
งานวิจัย 

(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 

 
 
 
 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๑๑ - 12   
การสรุปผลการวิจัย (ต่อ) 
- การอภิปรายผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ
ความหมายแนวทางในการ
อภิปรายผลการวิจัย 
วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 
การให้ข้อเสนอแนะ  
- ตัวอย่างการแปลผลและ
อภิปรายผลการวิจัย  
- ฝึกหัดการแปล
ผลการวิจัยการอภิปราย
ผลการวิจัย และการให้
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

๑ 2 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, oral 
examination 
 
 
 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

อ. นลิณี 
เชยกลิ่นพฒุ 

หน่วยท่ี ๑๓ 
- การเขียนรายงานการ
วิจัย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย การใช้

1 2 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
2.1 การสอบ 

ผศ.สุณี  
เวชประสิทธ์ิ 



 

43-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
ผลการวิจัยและการ
ปฏิบัติการพยาบาลบน
ฐานข้อมูลเชิงประจกัษ์
อย่างยึดถือจรรยาบรรณ
นักวิจัย 
- ฝึกประเมินคุณภาพ
งานวิจัยและระดับงานวิจัย 

(Lectures) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 

MCQ, MEQ, oral 
examination 
 

หน่วยท่ี ๑๔ 
- พบอาจารย์ทีป่รกึษาครั้ง
ที่ ๔ เพื่อแนะน าการท า
วิจัยกลุ่มเกี่ยวกบั การแปล
ผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัยและการให้
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

- ๓ 
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.6,7.๘ การมอบหมาย
งานกลุม่ (group 
assignment) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 การสงัเกตการ
อธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน /ในแหลง่
ฝึก 
6.4,๗.๔ การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ า
กลุ่มวิจัย 

หน่วยท่ี ๑๕ 
- การน าเสนอรายงานวิจัย
กลุ่ม 

- ๓ 
6.4,7.๗ การน าเสนอ 
(presentations) 
 
 
 
 
8.6 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 

7.3 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๖.๔,7.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมิน

ประธานสอบ
และอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล ผู้สอน บรรยาย ทดลอง 
เพื่อนร่วมกลุม่ 

รวม ๑๕ ๓๐    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และท า
วิจัยทางการพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
Sub PLO1.3, 1.5     

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม  ร้อยละ ๒.๕ 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้กระบ วนการแล ะ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลได ้
 Sub PLO2.1  

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (สอบครั้งที่ ๑ และ 
๒) 

ร้อยละ ๕๐ 

CLO3 อ่านหนงัสือ เอกสาร เขียนรายงาน
การวิจัย สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
Sub PLO4.1, 4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การติดตาม
ความก้าวหน้า) 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักสถิติวิเคราะห์
ข้อมูล แปลผลการวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆได ้
Sub PLO4.3, 4.4 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิจัย)  
 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมูลในงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมได้ 
Sub PLO5.2 

๕ .1 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  ( ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้า) 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO6 ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนองานวิจัย) 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิจัย) 

ร้อยละ ๕ 

CLO7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัย 
พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางการ
พยาบาลได ้    
Sub PLO7.1, 7.3 

7.7 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนองานวิจัย) 
7.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิจัย) 

ร้อยละ ๓๐ 

CLO8 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในการท าวิจัยทางการพยาบาล
ได ้ 

8.2 การประเมินตนเอง (แบบ
ประเมินการท างานกลุม่) 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

ร้อยละ ๒.๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

Sub PLO8.2 (แบบประเมินการท างานกลุม่) 
รวม ๑๐๐ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 
รัตน์ศิริ ทาโต. (2561). การวิจัยทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง) (พิมพ์ครั้งที่ ๕).  
 กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สิทธ์ิ ธีรสรณ์. (๒๕๕๘). เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (๒๕๖๒). การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัยทางการพยาบาล. เชียงใหม่: สยามพิมพ์นานา. 
อรุณ จิรวัฒน์กุล. (๒๕๕๘). สถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพ: วิทยพัฒน์. 
Grove, S.K., Gray, J.R., & Burns, N. (2015). Understanding nursing research: Building an evidence- 
 based practice (6th ed.). St Louis, Mo: Elsevier Saunders. 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
Boswell, C., & Cannon, S. (2017). Introduction to nursing research: incorporating evidence-based  

practice (4th ed.).  Massachusetts: Jones & Bartlett Learning. 
LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2014). Nursing research: methods and critical appraisal for  

evidence-based practice (8th ed.). Wyoming: Elsevier. 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 - วารสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 - https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
 - https://dric.nrct.go.th/Index 
 - https://cuir.car.chula.ac.th/ 
 - ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์และเว็บไซต์ทางการพยาบาล ได้แก่ 
  Science Direct  
  Clinical Key for Nursing 
 PubMed 
 CINAHL 

๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 
 - computer 
 - visualizer  
 - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/
https://dric.nrct.go.th/Index
https://cuir.car.chula.ac.th/
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การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานกลุม่ในช่ัวโมง 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

      7.๒.๓ ผลการสอบ/ ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวิจัยทางการพยาบาล 
 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  

ประชุมกับอาจารย์ที่ร่วมสอน ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง คือ ก่อนเปิดการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมิน
รายวิชาจากนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร่วมกันหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา และภายหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน โดยน าผลประเมินรายวิชาแจ้งให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ 
       การผดุงครรภ์ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมลูท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

  2004106   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 3                      
               Maternal Newborn Nursing and Midwifery 3 

 
๑.๒ จ านวนหน่วยกติหรือจ านวนชั่วโมง   
    ๒ หน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔) 
 
๑.๓ หลักสตูรและประเภทของรายวิชา   
    หลักสตูร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
    ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
   1.4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

ล าดบั ชื่อ-สกลุ วุฒิการศกึษา การตดิต่อ 
1 อ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร - Doctor of Philosophy 

(Ph.D. Midwifery) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  

โทรศัพท์ ๐๖๔-๑๖๔๗๔๑๒ 
Email: wareerat@nmu.ac.th 

2 ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ - Doctor of Philosophy 
(Ph.D. Midwifery) 
- การศึกษามหาบัณฑิต    
(สุขศึกษา) 

โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๑๖๖๑๖๓ 
Email: peeranan@nmu.ac.th 

 
   1.4.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล าดบั ชื่อ-สกลุ วุฒิการศกึษา 
1 ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) 
2 รศ.ดร.สุภาพ ไทยแท้ - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
- ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
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ล าดบั ชื่อ-สกลุ วุฒิการศกึษา 
ครรภ์ ๒๗ ปี (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

3 อ.จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
- อบรมเฉพาะทางการผดุงครรภ์นานาชาติ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต: ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ ๑๗ ปี (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

๔ ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ - Doctor of Philosophy (Ph.D. Midwifery) 
- การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

๕ อ.ดร.ปาริชาติ ทาโน - ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 

๖ อ.ปิยธิดา ศรีพงษ์สุทธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง) 
๗ อ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร - Doctor of Philosophy (Ph.D. Midwifery) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ข้ันสูง)  
๘ อ.วรณัน ร่ืนพรต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต: ประสบการณ์สอนด้านการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๙ ปี (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔) 

๙ อ.เพียงขวัญ ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) 
๑๐ อ.สิราวรรณ กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) 

 
1.4.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ - สกลุ วุฒิการศกึษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พาวรรณ 
ล้ิมวรพิทักษ์   

- แพทยศาสตรบัณฑิต  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  

 
๑.๕ ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๓ 
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน 
 ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 
๑.๙ วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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 วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์

 
๒.๑ จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
   เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะคลอด การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีการคลอด
ปกติและผิดปกติ การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะ
คลอด การท าคลอดภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด การใช้ยาทางสูติกรรมอย่าง 
สมเหตุผลและปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง และเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหาความรู้เป็น         
ผู้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือประยุกต์ใช้ใน     
การผดุงครรภ์ 
 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสตูร (PLOs) ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติทีด่ตี่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคดิเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ  
 

CLO1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ และตรงต่อเวลา  
มีระเบียบวินัย  
Sub PLO1.3 

CLO2 แสดงความคดิเห็นในทางสร้างสรรค์ทั้งในช้ันเรียน 
และกลุ่มย่อย 
Sub PLO1.8 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ใน
ระยะคลอดทั้งปกติและผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการ การท าคลอดฉุกเฉิน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ทันทีหลังคลอด รวมทั้งการใช้ยาทางสูติกรรมอย่างสม
เหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้
Sub PLO2.3 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝ่เรียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีในระยะคลอด และสรุปองค์
ความรู้ได ้
Sub PLO4.2 
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสตูร (PLOs) ผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
CLO5 แสดงออกถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการเรียน
กลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล 
ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีในระยะคลอดได้ 
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เร่ิมใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๖ จึงยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 
  

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ และตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย  
Sub PLO1.3 
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิดด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสังเกต
พฤติกรรม 
 

CLO2 แสดงความคดิเห็นในทางสร้างสรรค์ทั้ง
ในช้ันเรียน และกลุ่มย่อย 
Sub PLO1.8 

1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติ 
และกรณีตัวอย่างท่ีครอบคลุมประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.7 การกระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้จะมีความแตกต่าง
ในทางสร้างสรรค์ 

1.2 การสังเกต
พฤติกรรม 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ในระยะคลอดทั้งปกติและ
ผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด 
การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการ การท าคลอดฉุกเฉิน การพยาบาล
ทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด รวมทั้งการใช้ยา
ทางสูติกรรมอย่างสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลับ (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 การสังเกต
พฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ต่อเนื่องและเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง
ได ้
Sub PLO2.3 
CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรี
ในระยะคลอด และสรุปองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายใน
การสืบค้นกิจกรรมผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนและการเรียนกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายใน
การสืบค้นกิจกรรมผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๔.1 การประเมินผลงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สตรีในระยะคลอดได้ 
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 
 

6.1 การสังเกตการ
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.4 การประเมินผลงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
๔.๑ ค าอธบิายรายวิชา  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะคลอด        
การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีการคลอดปกติและผิดปกติ การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาล     
ผู้คลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด การท าคลอดภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลัง
คลอด การใช้ยาทางสูติกรรมอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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Principles concepts and theories regarding maternal-newborn nursing and midwifery in 
intrapartum period care; nursing care for pregnant women with normal and abnormal childbirth; 
nursing care for pregnant women with obstetrical procedures; nursing care for pregnant women 
with complications during childbirth; emergency childbirth including immediate neonatal care; 
rational drug use and safety by applying the professional process and midwifery continuity of 
care; regarding moral, ethics, cultural diversity  in urban society 

 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา    

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิตักิาร/

ทดลอง 
การศกึษา                  
ด้วยตนเอง 

30 ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

ไม่มี ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีตดิตอ่ E-mail จ านวนชั่วโมง/สปัดาห์ 

อ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

wareerat@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ผศ.ดร.พีรนันท์  
วิศาลสกุลวงษ์ 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

peeranan@nmu.ac.th ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

๕.๑ แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการผดุง
ครรภ์ 
- แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับการผดุงครรภ์ 
- การพยาบาลด้านสรีรจิต
สังคมของมารดาในระยะ
คลอด 
- การดูแลเพ่ือบรรเทาความ
เจ็บปวดของสตรีในระยะ
คลอด  
- การบรรเทาความเจ็บปวด
โดยไม่ใช้ยา 

๓ - 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
  

อ.วรณัน  
ร่ืนพรต 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การบรรเทาความเจ็บปวด
โดยใช้ยาด้วยหลักการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
- การส่งเสริมความสุขสบาย
ในระยะคลอด 
- การดูแลผู้คลอดในสังคม
เมืองท่ีแวดล้อมด้วยความ
แตกต่างในพหุวัฒนธรรม โดย
เน้นการดูแลสุขภาพผู้คลอด
แบบองค์รวม 
และต่อเนื่อง  
หน่วยท่ี 2  
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการ
คลอด 
- ความหมายของการคลอด
ปกติและตัวอย่างของการ
คลอดปกติ 
- ความหมายของการคลอด
ผิดปกติและตัวอย่างของการ
คลอดผิดปกติ 
และ 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคลอด
และตัวอย่างผู้คลอดท่ีมีความ
ผิดปกติในการคลอด 
- สาเหตุหรือปัจจัยชักน าให้
เกิดการคลอดและสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดการคลอดผิดปกติ  
- ระยะของการคลอด อาการ
เจ็บครรภ์คลอดและการ
คาดคะเนระยะเวลาในการ
ด าเนินการคลอดโดยการใช้ 
Friedman’s curve และ 
WHO Partograph 
- ข้ันตอนของกลไกการคลอด 
องค์ประกอบและการ
ตรวจสอบกลไกการคลอดใน

๔ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return 
Demonstration 
Method) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย
ในการสืบค้นกิจกรรม
ผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

4.1 การ
ประเมินผล
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย  

อ.ดร.วารีรัตน์         
จิตติถาวร 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ท่าทารกปกติและผิดปกติ multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 

หน่วยท่ี 3  
การพยาบาลในระยะท่ี 1 
ของการคลอด 
- แนวคิดและรูปแบบการให้
การผดุงครรภ์แก่สตรี การ
ดูแลสุขภาพผู้คลอดแบบองค์
รวมและต่อเนื่อง 
- หลักการการผดุงครรภ์แก่
สตรีในระยะท่ี 1 ของการ
คลอด 
- การประเมินภาวะสุขภาพ
สตรีในระยะแรกรับใหม่ใน
ระยะรอคลอด 
- การผดุงครรภ์ด้านสรีระและ
จิตสังคมในระยะท่ี ๑ ของ
การคลอด 
- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระยะท่ี 1 ของการ
คลอดและการพยาบลและ
การผดุงครรภ์ 

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
6.2 การอภิปรายกลุ่ม 
(group discussions) 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย
ความคิดในช้ัน
เรียน /ใน
แหล่งฝึก 
 

อ.ดร.วารีรัตน์         
จิตติถาวร 

หน่วยท่ี 3  
การพยาบาลในระยะท่ี 2, 3, 
4 ของการคลอด 
- ความหมาย 
- อาการและอาการแสดง 
- ส่ิงผิดปกติท่ีควรเฝ้าระวัง 
- การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพของผู้คลอดและทารก
ในระยะท่ี ๒ ของการคลอด
และการดูแลสุขภาพผู้คลอด
แบบองค์รวมและต่อเนื่อง 
- การท าคลอดและการ
ช่วยเหลือการคลอดปกติ 
- การพยาบาลด้านจิตสังคม

๓ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.สุมิตตา  
สว่างทุกข์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

ในระยะท่ี 2 ของการคลอด 
- บทบาทหน้าท่ีของพยาบาล
ในการช่วยเหลือการคลอด
ปกติ 
- ความหมายของระยะท่ีสาม
และส่ีของการคลอด 
- การเปล่ียนแปลงทาง
สรีรวิทยาในระยะท่ีสามและส่ี
ของการคลอด 
- การพยาบาลในระยะท่ีสาม
และส่ีของการคลอด 
- ปัญหาท่ีพบบ่อยในระยะท่ี
สามและส่ีของการคลอด 

Return 
Demonstration 
Method) 
 

หน่วยท่ี 4  
การพยาบาลทารกแรกเกิด
ทันทีหลังคลอด 
- การประเมินและการดูแล
ทารกแรกเกิด 
-การประเมินทารกทันทีหลัง
คลอด (Apgar score) 
- การพยาบาลทารกแรกเกิด
ท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 
- การประเมินสภาพทารก
แรกเกิดและการตรวจร่างกาย
ตามระบบ 
- การกู้ชีพทารกแรกเกิด 
 

๔ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.14, ๔.๒ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย
ในการสืบค้นกิจกรรม
ผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

4.1 การ
ประเมินผล
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.
พีรนันท์  
วิศาลสกุลวงษ์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

electronic resources 
 

หน่วยท่ี 5  
การดูแลผู้คลอดท่ีมีความ
ผิดปกติเก่ียวกับปัจจัยการ
คลอด 
- ค าจ ากัดความการคลอด
ยาก 
- สาเหตุของการคลอดยาก 
- การวินิจฉัยและประเมินการ
คลอดยาก 
- แนวทางการรักษาการ
คลอดยากแต่ละประเภท 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

ผศ.พญ.
พาวรรณ 
ล้ิมวรพิทักษ์ 

หน่วยท่ี 5 การพยาบาลผู้
คลอดท่ีมีความผิดปกติ
เก่ียวกับปัจจัยการคลอด   
และการช่วยคลอดท่าก้น 
(Breech assisting) 
- การพยาบาลผู้คลอดท่ีมี
ความผิดปกติเก่ียวกับปัจจัย
การคลอด 
- การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีการ
คลอดยาวนานและการคลอด
ล่าช้าหรือการคลอด
หยุดชะงัก 
- การช่วยคลอดท่าก้น 
(Breech assisting) 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

อ.เพียงขวัญ 
ภูทอง 

หน่วยท่ี 6  
การพยาบาลผู้คลอดท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะ
คลอด 
- ภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อน
ก าหนด (Premature 
rupture of membranes: 
PROM)  
- ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด (Preterm  

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1 การ
ประเมินผล
งานท่ีได้รับ

ผศ.ดร.
พีรนันท์  
วิศาลสกุลวงษ์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

labor/birth) 
- ภาวะต้ังครรภ์เกินก าหนด 
(Post term) 
- ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด (Preterm 
labor/birth) โดยใช้ยาด้วย
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
- การดูแลสุขภาพผู้คลอด
แบบองค์รวมและต่อเนื่อง 
 
 
 

กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย
ในการสืบค้นกิจกรรม
ผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
2.14, ๔.๒ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 

มอบหมาย 

หน่วยท่ี 6 การพยาบาลผู้
คลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะคลอด 
- ภาวะการแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติ (Disseminated 
Intravascular 
Coagulopathy: DIC) 
- ภาวะน้ าคร่ าอุดตันใน
กระแสเลือด (Amniotic 
fluid embolism: AFE) 
- ภาวะช็อคทางสูติศาสตร์ 
(Shock in Obstetrics) 
- ทารกในครรภ์มีภาวะเครียด 
(Fetal distress) 
- ภาวะสายสะดือย้อย 
(Prolapsed cord) 
- ภาวะมดลูกแตก (Uterine 
Rupture) 
- ภาวะมดลูกปล้ิน 
(Inversion of uterus) 
- รกติด รกค้าง การล้วงรก 
(Manual removal of 

๓ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.เพียงขวัญ 
ภูทอง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

placenta) 
หน่วยท่ี 7 การพยาบาลผู้
คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ  
- การช่วยคลอดด้วยคีม 
(Forceps Extraction) 
- การช่วยคลอดด้วยเคร่ืองดูด
สุญญากาศ (Vacuum 
Extraction) 
- การผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้อง (Caesarian Section) 
- การหมุนเปล่ียนท่าทารกใน
ครรภ์ (Version) 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

รศ.ดร.สุภาพ  
ไทยแท้ 

หน่วยท่ี 7  
การพยาบาลผู้คลอดท่ีท า 
สูติศาสตร์หัตถการ  
- การชักน าการคลอด
(Induction of Labour) 
- การท าคลอดภาวะฉุกเฉิน 
 

๑ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

อ.เพียงขวัญ 
ภูทอง 

หน่วยท่ี 8  
อภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ผู้คลอดท่ีมีความ
ผิดปกติเก่ียวกับปัจจัยการ
คลอด 
- มโนทศัน์ท่ี ๑ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์แก่ผู้คลอด
ในระยะแรกรับ  
- มโนทัศน์ท่ี ๒ การ
คาดคะเนการคลอดโดยใช้ 
WHO 
Partograph/Friedman’s 
curve 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซ่ือสัตย์  
1.6 การอภิปราย
กรณีศึกษา เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง/บทบาท
สมมติ และกรณีตัวอย่าง
ท่ีครอบคลุมประเด็น
ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.7 การกระตุ้นให้
นักศึกษากล้าแสดงความ
คิดเห็นแม้จะมีความ

1.2, ๒.๗  
การสังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
4.1, ๖.๔ การ
ประเมินผล
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย

คณาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา 
ทารกและ 
การผดุงครรภ์ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- มโนทัศน์ท่ี ๓ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในระยะท่ี 
1 ของการคลอด 
- มโนทัศน์ท่ี ๔ การพยาบาล
ผู้คลอดท่ีมีภาวะน้ าคร่ าแตก
ก่อนก าหนด  
- มโนทัศน์ท่ี ๕ การประเมิน
ภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ใน
ระยะคลอด 
- มโนทัศน์ท่ี ๖ การบรรเทา
ความเจ็บปวดในระยะคลอด 
- มโนทัศน์ท่ี ๗ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในระยะท่ี 
2, ๓ และ ๔ ของการคลอด 
 
 

แตกต่างในทาง
สร้างสรรค์ 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4, ๖.๗ กรณีศึกษา 
(case study) 
2.14, ๔.๒ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 
4.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย
ในการสืบค้นกิจกรรม
ผ่านส่ือออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
6.2 การอภิปรายกลุ่ม 
(group discussions) 

ความคิดในช้ัน
เรียน /ใน
แหล่งฝึก 
 
 
 
 
 

รวม ๓๐ -    
  
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนการประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ และตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย  
Sub PLO1.3 
 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ ๒.๕๐ 
 

CLO2 แสดงความคดิเห็นในทางสร้างสรรค์ทั้ง
ในช้ันเรียน และกลุ่มย่อย 
Sub PLO1.8 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ ๒.๕๐ 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ในระยะคลอดทั้งปกติและ

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (รายวิชาจัดการสอบ
แบบ MCQ โดยมีการจัดสอบจ านวน 

ร้อยละ ๗๕ 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนการประเมินผล 
ผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด 
การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการ การท าคลอดฉุกเฉิน การพยาบาล
ทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด รวมทั้งการใช้ยา
ทางสูติกรรมอย่างสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
Sub PLO2.3 

3 คร้ัง สอบคร้ังท่ี ๑ และ ๒ คิด
สัดส่วนร้อยละ ๖๕ และสอบคร้ังท่ี ๓ 
คิดสัดส่วนร้อยละ ๑๐) 
 
 

CLO4 เขียนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรี
ในระยะคลอด และสรุปองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษา) 

ร้อยละ ๕ 

CLO5 แสดงออกถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนและการเรียนกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO4.4 

4.1 การประเมินผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองในการท ารายงาน
กรณีศึกษา) 

ร้อยละ ๕ 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สตรีในระยะคลอดได้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก (การร่วมกัน
อธิบายความคิดในการเข้ากลุ่ม
กรณีศึกษา) 
6.4 การประเมินผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(การเข้ากลุ่มกรณีศึกษา) 

ร้อยละ ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 
ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธ์ิ และเกสร สุวิทยะศิริ. (2560). การพยาบาลในระยะคลอด. นนทบุรี: โครงการ 
 สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์. 
นันทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ. (2561). การพยาบาลผดุงครรภ์: สตรีท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: โครงการต ารา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
Cunningham, F. G., Levono, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Rouse, D. J., & Spong, C. Y. (2014).  
  Williams obstetrics (24th ed.). New York: McGraw-Hill.  
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Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R. & Olshansky, E, F. (2016). Maternity & women’s 
health care (11th ed.). St. Louis: Elsevier Mosby. 

Perry, Shannon E. (2018). Maternal child nursing care. (6th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier  
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 ๖.๒.๑ หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเก่ียวกับการผดุงครรภ์   
 ๖.๒.๒ ข้อมูลงานอนามัยและเด็ก  
 ๖.๒.๔ ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สภาการพยาบาล World Health Organization 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 ๖.๓.๑ หนังสือ ได้แก่  - 
 ๖.๓.๒ วารสาร ได้แก่  
 - Journal of Women and Birth (Australian College of Midwives)  
 - International Journal of Nursing Practice   
 - Journal of American College of Nurse-Midwives  
 - Journal of Midwifery & Women’s Health  
 - British Journal of Midwifery  
 ๖.๓.๓ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่  
 - Birth: Issues in Perinatal Care 
 - Cochrane Library 
 - Evidenced Based Midwifery 
 - MIDIRS Midwifery Digest 
 - Effective Care in Pregnancy & Childbirth (http://www.maternitywise.org/guide/) 
 - International Guidelines for Neonatal Resuscitation 
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/106/3/e29 
๖.๔ สื่อการสอน วัสดอุปุกรณ์ท่ีจ าเปน็ 
 - เอกสารประกอบการสอน (การผดุงครรภ์ในระยะคลอด ฉบับใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
พิมพ์คร้ังท่ี 1 โดยอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
 - Facebook group: https://www.facebook.com/groups  
 - เว็บส่ือสนับสนุนการเรียนรู้การคลอดปกติ https://midwifery2.com/ 
 - PowerPoint Presentation เก่ียวกับเนื้อหาการสอนท้ังรายวิชา 
 - ส่ือวิดีทัศน ์
 - หุ่นคลอด อุปกรณ์การท าคลอด หุ่นตรวจภายใน หุ่นตรวจระดับส่วนน า หุ่นทารกแรกเกิด 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

http://www.maternitywise.org/guide/
http://www.maternitywise.org/guide/
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/106/3/e29
https://www.facebook.com/groups


 ๑๖  มคอ.๓ 

44-๑๖ 
 

Formatted: Font: (Default) TH SarabunIT๙, 16 pt, Font
color: Auto, Complex Script Font: TH SarabunIT๙, 16 pt

Formatted: Font: (Default) TH SarabunIT๙, 16 pt, Font
color: Auto, Complex Script Font: TH SarabunIT๙, 16 pt

Formatted: Font: (Default) TH SarabunIT๙, 16 pt, Font
color: Auto, Complex Script Font: TH SarabunIT๙, 16 pt

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมิน
รายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปราย สาธิตย้อนกลับและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้คลอดท่ีมีการคลอดปกติ

และผิดปกติ การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด 
การท าคลอดภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด การใช้ยาทางสูติกรรมอย่าง สม
เหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
๗.๓ การปรับปรุงการสอน 
     ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 คร้ัง ก่อน ระหว่าง และส้ินสุดภาคการศึกษา เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา  
 
 



 

45-๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร ์

และเวชศาสตร์เขตเมือง          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2005103   การพยาบาลอนามัยชุมชน 
                 Community Health Nursing 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-๐-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ 
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
สาธารณสุข)  
- ประกาศนี ยบัตรการพยาบาลเวช
ปฏิบัตทิั่วไป 

โทรศัพท์ 098-1671235 
Email: nittaya_po@nmu.ac.th 

2 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (การ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

โทรศัพท์ 094-4966105 
Email: vichet@nmu.ac.th 

 
  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสขุ)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
2. ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
3. อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
4. ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
5 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์)  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
6 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Major in Tropical 

nutrition and Food Science  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์)  
(มีประสบการณ์สอนการพยาบาลอนามัยชุมชน 6 ปี)  

7 อ.ดร.บุษกร สีหรัตนปทุม - Doctor of Philosophy in Nursing (Ph.D. in Nursing), 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลอาชีวอนามัย 

8 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

9 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

10 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
11 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
12 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
13 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
14 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
      ภาคการศึกษาที่ ๒ ช้ันปีที่ ๓  
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
      ไม่มี  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการของ
การสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาการสุขภาพแห่งชาติ 
แผนพัฒนาสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน 
บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมือง 
 

๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์  มี ระ เบียบ วินัย               
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
Sub PLO1.1, 1.3 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ 
คนเมือง  
 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการของสาธารณสุข 
การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพ นโยบายและ
แผนพัฒนาการสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข 
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล
อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย การ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได ้ 
Sub PLO2.8 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนได ้ 
Sub PLO4.2 
CLO4 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
การวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชน และจัดล าดับ
ความส าคัญของปญัหาได ้
Sub PLO4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น และ
น าเสนอข้อมูลในการวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชนได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจแก้ปญัหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชนได ้
Sub PLO6.2 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ  
 

CLO7 ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น า และสมาชิกทีมใน
การท ากจิกรรมที่ได้รบัมอบหมายได ้
Sub PLO8.2 
CLO8 แสดงออกความคิดเห็นอย่างเป็นเหตเุป็นผล 
และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นในการน าเสนอและ
การอภิปรายกลุม่ได ้
Sub PLO8.3 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการของ
สาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบ
สุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาการสุขภาพ
แ ห่ ง ช า ติ  แ ผ น พั ฒ น า ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมและกลวิธีการ
สาธารณสุข กระบวนการพยาบาลอนามัย
ชุมชน การพยาบาลอนามัยครอบครัว อนามัย
โรงเรียน อาชีวอนามัย การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้  
Sub PLO2.8 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนได ้ 
Sub PLO4.2 
 

4.1 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources  

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติในการวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชน และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได ้
Sub PLO4.3 
 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมลูในการวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนได้ 
Sub PLO5.2 
 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจแก้ปญัหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนได ้
Sub PLO6.2 
 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.1 ก าร สั ง เก ต ก า ร
อธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  

CLO7 ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น า และ
สมาชิกทีมในการท ากิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย 
Sub PLO8.2 
 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
8.6 ก า ร อ ภิ ป ร าย ก ลุ่ ม  ( group 
discussions) 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.3 การประเมินเพือ่น
ร่วมกลุม่  

CLO8 แสดงออกความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นในการ
น าเสนอและการอภิปรายกลุม่ 
Sub PLO 8.3 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
8.6 ก า ร อ ภิ ป ร าย ก ลุ่ ม  ( group 
discussions) 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 

๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดและหลักการของการสาธารณสุข  การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพ นโยบายและ
แผนพัฒนาการสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมและกลวิธี   การสาธารณสุข 
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชี
วอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Concepts and principles of public health; community health nursing; health systems; 
policy and national health development plan, the public health development plan of Bangkok 
Metropolitan Administration; public health innovation and public health strategies; community 
health nursing process; the role of community health nurses in family health care, school 
health care, occupational health care, sanitation and environmental health by applying nursing 
process for holistic care; regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 

 
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษาด้วยตนเอง 

30 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
อ.นิตยา สุขชัยสงค์ ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร ์
และเวชศาสตรเ์ขตเมอืง 

nittaya_po@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร ์
และเวชศาสตรเ์ขตเมอืง 

Email: vichet@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง    
หน่วยท่ี 1 แนวคิด หลักการของ
การสาธารณสขุ และการพยาบาล
อนามัยชุมชน 
1.1 การสาธารณสุข  
- แนวคิด และหลักการของการ
สาธารณสุข 
- ประวัติ วิวัฒนาการของการ
สาธารณสุข 
1.2 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
- แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 
- ลักษณะงานพยาบาลอนามัยชุมชน 
- บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัย
ชุมชน 
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
พยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

3  - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2, 2.7 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.นิตยา   
งามด ี
อ.ดร.จารุณี  
เทียบโพธ์ิ 

หน่วยท่ี 2 นโยบายและแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาต ิ
2.1 สถานะสุขภาพคนไทย 
2.2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
2.3 แผนยุทธศาสตรชาติดา้น
สาธารณสุข 
2.4 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ            
2.5 แผนพัฒนาสาธารณสุข กทม. 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, 2.7 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

อ.ศศวรรณ 
อัตถวรคุณ 

หน่วยท่ี 3 ระบบสุขภาพ 
3.1 พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ 
3.2 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ  
3.3 แนวคิด หลักการระบบสุขภาพ 
3.4 องค์ประกอบของระบบสุขภาพ 
3.5 การปฏิรปูระบบสุขภาพ 

4 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 

1.2, 2.7 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 

ผศ.วัลยา     
ตูพานิช 
อ.พนิตนันท์ 
พรมด า 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง    
3.6 โครงสร้างการบรหิารงาน
สาธารณสุข 
 - ส่วนกลาง และภูมิภาค 
      - ส านักอนามัย กทม. 
3.7 หลักการบรหิารงานพยาบาล
สาธารณสุข 
3.7 หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

examination 
 

หน่วยท่ี 4 นวัตกรรมและกลวิธีการ
สาธารณสุข  
4.1 แนวคิดนวัตกรรมสาธารณสุข 
4.2 กลวิธีด าเนินงานสาธารณสุข: 
การสาธารณสุขมลูฐาน, จปฐ., การมี
ส่วนร่วมของชุมชน, การสนบัสนุน
ทางสงัคม, การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ชุมชน, และภาคีเครือข่าย 

2 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, 2.7 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.ปราลีณา 
ทองศร ี

หน่วยท่ี 5 กระบวนการพยาบาล
อนามัยชุมชน  
5.1 การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน  
5.2 การวินิจฉัยชุมชน 
5.3 การวางแผนงาน 
5.4 การด าเนินงานตามแผน 
5.5 การประเมินผล 
 

5 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.8, 6.2, 8.6 การ
อภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

1.2, 2.7, 
8.1 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย
ความคิดใน
ช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก  

อ.ดร.นุศ 
ทิพย์แสนค า 
อ.นิตยา  
สุขชัยสงค์ 
และทีม
คณาจารย์
ร่วมสอน 
 

หน่วยท่ี 6 การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี

1.2, 2.7 
การสงัเกต

อ.อภิชญา  
ก้งซ่า 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง    
6.1 แนวคิด หลักการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
6.2 การดูแลและจัดการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้ ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุม
แมลงและสัตว์น าโรค  
6.3 บทบาทพยาบาลในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.จิรนุช  
งามยิ่งยศ 

หน่วยท่ี 7 การพยาบาลอนามัย
ครอบครัว  
7.1 แนวคิด ทฤษฎีของครอบครัว
และการดูแลสุขภาพครอบครัว 
7.2 การบริการอนามัยครอบครัว 
7.3 บทบาทพยาบาลในงานอนามัย
ครอบครัว 

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.8, 6.2, 8.6 การ
อภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

1.2, 2.7, 
8.1 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย
ความคิดใน
ช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก  

อ.วิเชษฐ์ 
เชิดสันเทียะ
ผศ.วัลยา     
ตูพานิช  
 
และทีม
คณาจารย์
ร่วมสอน 

หน่วยท่ี 8 การพยาบาลอนามัย
โรงเรียน 
8.1 แนวคิด หลักการพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 
8.2 การบริการงานอนามัยโรงเรียน 
8.3 บทบาทพยาบาลในงานอนามัย
โรงเรียน 

2 
 

- 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2, 2.7, 
8.1 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

ผศ.ปราลีณา  
ทองศร ี
อ.จิรนุช 
งามยิ่งยศ 

หน่วยท่ี 9 การพยาบาลอาชีวอนา
มัย  

3 - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี

1.2, 2.7, 
8.1 การ

ผศ.ดร.
อารยา 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง    
9.1 แนวคิด หลักการพยาบาลอาชี
วอนามัย    
9.2 การบริการงานอาชีวอนามัย    
9.3 บทบาทพยาบาลในงานอาชีวอ
นามัย   

ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.8, 6.2, 8.6 การ
อภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 

สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.8 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย
ความคิดใน
ช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

เชียงของ 
อ.ดร.บุษกร 
สีหรัตนปทมุ 
อ.ณัฐศิวัช 
ชุมฝาง 
 
และทีม
คณาจารย ์
 

หน่วยท่ี 10 การแก้ปัญหาสุขภาพ
อนามัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวม 

3 
 

 1.2 การสร้างระเบยีบ
ปฏิบตัิเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซ่ือสัตย ์
2.8, 6.2, 8.6 การ
อภิปรายกลุ่ม (group 
discussions) 
2.4, 6.7 กรณีศึกษา 
(case study) 
2.10, 6.4, 8.3 การ
น าเสนอ 
(presentations) 
4.1, 5.1 การจัด
ประสบการณ์  การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือก และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีห่ลากหลาย
ในการสืบค้นกิจกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 

1.2, 2.7, 
8.1 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.8, 4.1, 
5.1, 6.4 การ
ประเมินผลงาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1 การ
สังเกตการ
อธิบาย
ความคดิในชั้น
เรียน /ใน
แหลง่ฝึก 
6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับ
มอบหมาย 
8.3 การ
ประเมินเพื่อน

คณาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุข
ศาสตร์ และ
เวชศาสตร์
เขตเมือง 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง    
modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

ร่วมกลุ่ม 
 

รวม 30 -    
 
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม (การ
เข้าช้ันเรียน) 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้ แนว คิดแล ะห ลั ก การ
สาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบ
สุขภาพและนโยบายสุขภาพ นวัตกรรมและ
กลวิธีการสาธารณสุข การพยาบาลอนามัย
ครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย การ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้  
Sub PLO2.8 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (สอบครั้งที่ 1 
และสอบครัง้ที่ 2) 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์ และอภิปรายกลุ่ม 
(Active learning))  

ร้อยละ 70 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนได ้ 
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์)  

ร้อยละ 2 

CLO4 ประยุกตใ์ช้ข้อมูลทางสถิติ และหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะหส์ถานการณ์
ชุมชน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้ 
Sub PLO4.3 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์) 

ร้อยละ 3 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมลูในการวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนได้ 
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนอและ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์) 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจแก้ปญัหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู

6.1 ก า ร สั ง เก ต ก า ร อ ธิ บ า ย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 7.5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนได ้
Sub PLO6.2 

(อภิปรายกลุ่ม (Active learning)) 
6.3 การน าเสนอ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (น าเสนอการวิเคราะห์
สถานการณ์) 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์) 

CLO7 ท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น า และ
สมาชิกทีมในการท ากิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย 
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(น าเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และอภิปรายกลุ่ม (Active 
learning))  
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม  
(น าเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์) 

ร้อยละ 2.5 

CLO8 แสดงออกความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นใน
การน าเสนอและการอภิปรายกลุ่ม 
Sub PLO8.3 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(น าเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และการอภิปรายกลุ่ม) 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
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๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 

วีดีโอกระบวนการพยาบาล การเยี่ยมดูแลสุขภาพครอบครัว  
Google classroom เรือ่งการท าแผนที่ชุมชน 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ  
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานกลุม่วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
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7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก          

และการผดุงครรภ์    
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2004107  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 
     (Practicum in Maternal Newborn Nursing and  

Midwifery 2)  

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
1 หน่วยกิต  1(0-3-1) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 อาจารย์วรณัน รื่นพรต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(จิตวิทยาชุมชน) (ประสบการณ์
การสอนภาคปฏิบัติด้านมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ ๙ ปี)  

โทรศัพท์ 062-3831496 
Email: waranan@nmu.ac.th 

๒ อาจารยจ์รรยาลกัษณ์  
สุขแจ่ม 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 
(ประสบการณ์การสอน
ภาคปฏิบัติด้านมารดา ทารกและ
การผดงุครรภ์ ๑๗ ปี)  การผดงุครรภ์ ๑๖ ป ี

โทรศัพท์ 097-2370192 
Email: janyalak@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

๑ รศ.ดร.สุภาพ ไทยแท ้ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
ศึกษา สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก)  
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บรหิาร
การศึกษา) 

๑:๗-๘ 

    

mailto:waranan@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

๒ อาจารยจ์รรยาลกัษณ์ สุขแจ่ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร์)  
(ประสบการณ์การสอนภาคปฏิบัติด้าน
มารดา ทารกและการผดงุครรภ์ ๑๗ ปี) 

๑:๗-๘ 

๓ ผศ.ดร.พรีนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ Philosophy of Doctor in Midwifery ๑:๗-๘ 
๔ อาจารยป์ิยธิดา  ศรีพงษ์สุทธ์ิ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์

ข้ันสูง)  
๑:๗-๘ 

๕ อาจารย์วรณัน รื่นพรต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)  
(ประสบการณ์การสอนภาคปฏิบัติด้าน
มารดา ทารกและการผดงุครรภ์ ๙ ปี) 

๑:๗-๘ 

 
 1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ       
การผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารก     
แรกเกิดปกติและที่มีความผิดปกติเล็กน้อย ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้ค าแนะน าวิธีคุมก าเนิด   
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง         
เป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย   
ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 
Sub PLO1.3, 1.6 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
เป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้
Sub PLO1.5, 1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล          
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอดปกติ 
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและภาวะแทรกซ้อน           
การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและที่มีความผิดปกติ
เล็กนอ้ย ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ         
การให้ค าแนะน าวิธีคุมก าเนิด การใช้ยาอย่าง         
สมเหตุผลและปลอดภัยได ้
Sub PLO2.3 

PLO3 สามารถให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมือง  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลมารดาทารก และการ
ผดุงครรภ์ในระยะหลงัคลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพและภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรก
เกิดปกติและทีม่ีความผิดปกติเล็กน้อย สง่เสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้ค าแนะน าวิธีคุมก าเนิด 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ 
Sub PLO3.2 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล ใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา วิเคราะห์ข้อมลูจาก
สิ่งทีเ่รียนรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ในระยะหลงั
คลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ยภายใต้เหตผุล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆได ้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
Sub PLO6.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO7 สื่อสารกับมารดาหลังคลอดและครอบครัวใน
เรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในสงัคม            
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจและปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลงัคลอด 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 256๖ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 
Sub PLO 1.3, 1.6 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
พหุวัฒนธรรมในสงัคมเมืองได้ 
Sub PLO1.5, 1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ในระยะหลงั
คลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อน  การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย ส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ การให้ค าแนะน าวิธี
คุมก าเนิด การใช้ยาอย่าง สมเหตุผลและ
ปลอดภัยได ้
Sub PLO2.3 

2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
๒.๑4 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 
 

๒.๒ การสอบ OSCE  
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอด
ปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย ส่งเสริมการ

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  

๓.๒ การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน 
๓.๕ การสงัเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้ค าแนะน าวิธี
คุมก าเนิด การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพได ้
Sub PLO3.2 

3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา 
วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้และสรุปเป็น
องค์ความรู้ได้ 
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ใน
ระยะหลังคลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพและภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการ
พยาบาลทารกแรกเกิดปกติและทีม่ีความ
ผิดปกตเิลก็น้อยภายใต้เหตผุล ข้อเท็จจรงิ 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

6.๒  ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม 
(group discussion) 
6.๗ กรณีศึกษา (case 
study) 
 

๖.๑ การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน/แหล่ง
ฝึก 
๖ .๒ รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/กรณีศึกษา 
 

CLO7 สื่อสารกับมารดาหลังคลอดและ
ครอบครัวในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจและ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 
 Sub PLO9.1, 9.2 

9.4 การน าเสนอ 
(presentations) 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพและภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและที่มคีวามผิดปกติเลก็น้อย ส่งเสริมการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่และการให้ค าแนะน าวิธีคุมก าเนิด การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Practicum in maternal-newborn nursing and midwifery in postpartum period with 
normal, abnormal and complications; newborn nursing care for healthy newborns and minor 
disorders of newborns; breastfeeding promotion; family planning; rational drug use and 
safety by applying the professional process and midwifery continuity of care; regarding 
moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society   
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา  
    ๔.๒.๑ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอด การประเมินมารดาหลังคลอด ให้การพยาบาล
มารดาหลังคลอดปกติและมีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลมารดาที่ได้รับการคลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ  
ฝึกสอน สุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนของมารดาหลังคลอด/การบริหารกายหลังคลอด/การคุมก าเนิด/          
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ การพยาบาลทารกแรกเกิด  
 ๔.๒.๒  การประชุมปรึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงาน (pre-post conference) 

๔.๒.๓  การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 
๔.๒.๔  การให้ความรู้ (health education) 

4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

๑. แผนการสอนสุขศึกษามารดาหลังคลอด        
(๒ คน/ฉบับ) 
๒. รายงานกรณีศึกษามารดาหลังคลอดทีม่ีภาวะ  
แทรกซอ้นพรอ้มทัง้การน าเสนอ (๒ คน/ฉบับ) 

๑. ส่งแผนการสอนสุขศึกษาก่อนสอน ๑-๒ วัน 
 
๒. ส่งรายงานก่อนน าเสนอ ๑-๒ วัน 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ ผู้สอนตรวจรายงานการวางแผนการพยาบาลประจ าวัน เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสะท้อนให้
นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไปแก้ไข ภายในวันที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๔.๒  ผู้สอนตรวจแผนการสอนสุขศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไป
แก้ไขส่งก่อนสอนจริงและส่งฉบับสมบูรณ์ หลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห์ 
 ๔.๔.๓ ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง และน าไปแก้ไข
ก่อนน าเสนอ ๒ วันส่งก่อนสอนจริงและส่งฉบับสมบูรณ์ หลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน  ๑ สัปดาห์ 
 ๔.๔.๔ ผู้สอนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคลเป็นระยะ ๆ จนกว่านักศึกษาจะผ่าน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๔.๕  ผลการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 



 ๗ มคอ. 4 
 

46-๗ 
 

4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑   ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓  ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔  นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัด     
การเรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

๔.๖.๑  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒  สอน แนะน า ประเมินผลและให้การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.๖.๓  ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงาน มอบหมายมารดาหลังคลอดและทารกให้นักศึกษาดูแล 
 ๔.๖.๔ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักและการเดินทางของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ 
 ๔.๖.๕  ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.๑ ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผน 
การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญ หา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.๗.๒ ปฐมนเิทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผูป้่วยและประสานงานกบัแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
      ๔.๗.๓ การท าสื่อการสอนออนไลน์ ได้แก่ วิดีทัศน์การประเมินมารดาหลังคลอดและการดูแลทารกแรก
เกิดประจ าวัน การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ 
 ๔.๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยสื่อการสอนและการฝึกจาก
สถานการณ์จ าลองเสมือนจรงิ 
 ๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผูป้่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหลง่ฝึก 
4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๘.๑ อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 
 ๔.๘.๒ มีสถานที่ส าหรับปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและส าหรับการประชุมกลุ่ม 
 ๔.๘.๓ ต ารา หนังสือ วารสารทางการแพทย์ การพยาบาลและการผดุงครรภ ์มารดาทารก 
 ๔.๘.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน 
 ๔.๘.๕ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
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  หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
ก าหนดโรงพยาบาลที่จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติโดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีความพร้อมในด้านของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ โดย 
  5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้ร่วมสอน ดังนี้ 
    ๑) ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์ เรื่อง มารดาหลังคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
ประจ าวัน การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ เพื่อเป็นการเตรียมทักษะก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
     ๒) การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติในวันแรกของการฝกึภาคปฏิบัติของทกุกลุ่ม
โดย ฝึกทักษะในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงการประเมินมารดาหลังคลอดปกติในห้องปฏิบัติการจ าลอง 
     ๓) ทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
  ๕.๒.๒ แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ ๒ รูปแบบรายงานกรณีศึกษา รูปแบบการเขียนแผนการสอนและ รูปแบบการวางแผน
ทางการพยาบาลและการเขียน Focus Charting  
 ๕.๒.๓ แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูล 
  ต าราและเอกสารหลัก 
นันทพร แสนศิริพันธ์, และ ฉวี เบาทรวง. (๒๕๖๑). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. 

เชียงใหม่: สมาร์ทโคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส. 
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ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: บริษัท สมาร์ทโคตรติ้งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด. 
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ยุวดี วัฒนานนท์, และ ศิริวรรณ์ สันทัด. (๒๕๖๐). ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. กรุงเทพฯ: 

โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  
Perry, Shannon E.[et al]. (2018). Maternal child nursing care. (6th edition.). St. Louis, Missouri: 

Elsevier. 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 

    หนังสือได้แก่ 
ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์ุ. กุศล รัศมีเจริญ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์. (๒๕๖๐). ต าราสูติศาสตร์. กรุงเทพฯ: 
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อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด. 
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Ricci, Susan Scott. (2017). Maternity and pediatric nursing. (4th ed). Philadelphia: Wolters 
Kluwer. 
วารสาร ได้แก่  

  1. Woman and Birth (Australian College of Midwives) 
  2. American College of Nurse - Midwives 
  3. Journal of Midwifery & Women’s Health  
   4. British Journal of Midwifery  
 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่ 
  1. Birth: Issues in Perinatal Care 
  2. Breastfeeding Review 
  3. Cochrane Library 
  4. Evidenced Based Midwifery 
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์โดยแจกคู่มืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๒ และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล    
ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.4 การเตรียมอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor) ในสถานท่ีฝึก  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ แจกคู่มืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ ๒ และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการ
เรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้
คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ อธิบายให้อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกปฏิบัติ 
เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลกิจกรรมของนักศึกษา 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๕.๑ มาตรการสง่เสรมิความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัตงิานของนักศึกษา มีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ดังนี ้

๕.๕.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับนักศึกษา 
  ๕.๕.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตแินะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
ตามมาตรการป้องกันโรค เช่น การผูกหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือหรือ     
แอลกอฮอลเจล การเว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น และทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
  ๕.๕.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลตามมาตรฐานทางการพยาบาล  
  ๕.๕.๑.๔ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
บนหอผู้ป่วย ถึงกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
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  ๕.๕.๑.๕ ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เสี่ยงต่อมารดาหลังคลอดและ
ทารก  ในขณะที่ไม่มีอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตหิรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 
  ๕.๕.๑.๖ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และ หาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตแิละนักศึกษา 
 ๕.๕.๒ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.๒.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
  ๕.๕.๒.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีการพักอาศัยค้างคืน 
 ๕.๕.๒.3 มหาวิทยาลัยฯจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 
Sub PLO 1.3, 1.6 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมืองได ้
Sub PLO1.5, 1.9 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ในระยะหลงั
คลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อน  การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย ส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ การให้ค าแนะน า
วิธีคุมก าเนิด การใช้ยาอย่าง สมเหตผุลและ
ปลอดภัยได ้
Sub PLO2.3 

๒.๒ การสอบ OSCE  
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ร้อยละ ๑๕ 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ในระยะหลังคลอด

๓.๒ การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
๓.๕ การสงัเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ ๖0 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

ปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติและที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย ส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้ค าแนะน า
วิธีคุมก าเนิด การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพได ้
Sub PLO3.2 

 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา 
วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ทีเ่รียนรู้และสรุปเป็น
องค์ความรู้ได้ 
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (กรณีศึกษา) 

ร้อยละ 5 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
การพยาบาลมารดาทารก และการผดงุครรภ์
ในระยะหลังคลอดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพและภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการ
พยาบาลทารกแรกเกิดปกติและทีม่ีความ
ผิดปกตเิลก็น้อยภายใต้เหตผุล ข้อเท็จจรงิ 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

๖.๑ การสังเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน/แหล่งฝึก 
๖ .๒ รายงานการศึกษาค้นคว้า/
กรณีศึกษา 
 

ร้อยละ 5 

CLO7 สื่อสารกับมารดาหลังคลอดและ
ครอบครัวในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจและ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 
 Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การสอนสุขศึกษา) 

ร้อยละ ๑๐ 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  ๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด  โดยนักศึกษาจะได้รับ          
การประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
  ๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับ     
การตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการประเมินให้
คะแนนจริง 
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  ๖.๒.๓ ประเมินการสอนสุขศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่สอนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
ข้ันต่ าจะได้รับโอกาสให้สอนใหม่จึงพิจารณาให้คะแนนจริง 
  ๖.๒.๔ ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก   
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
  ๖.๒.๕ ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  โดยนักศึกษา        
จะไดร้ับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
         ๖.๒.๖ ประเมินการให้การพยาบาลแก่ผูร้บับริการที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของความเป็น
มนุษย์ และค านึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุง
ตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
  ๖.๒.๗ ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบข้อเขียน ให้คะแนนตามเกณฑ์  
 6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
  ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติทั้ง
ระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
  ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
  ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัตติ่อการประเมินนักศึกษา 
  ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่ เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อ           
การตัดเกรดและน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
  หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติกับอาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือ
กัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
 7.1.1  นักศึกษา  
  ๗.๑.๑.๑ นักศึกษาประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอ
ของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความ
เหมาะสมของมารดาหลังคลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
  ๗.๑.๑.๒  นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑.๓ นักศึกษาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ                     
ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
 7.1.2  อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor)   
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชาน้ีหรือไม่ 
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   ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน  
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเอง 

   ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ           
  ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติ 
   ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
  ๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 7.1.4  อ่ืน ๆ    
  ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม  
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง   

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพหรือ
บุคลากรประจ า แหล่งฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท า
รายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัต ิ(หัวข้อเพ่ิมเติม) 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตเมือง  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2005104  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1  
    Practicum in Community Health Nursing 1 

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
    1 หน่วยกิต  1 (๐-3-1) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วัลยา  

ตูพานิช 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                      
(การพยาบาลสาธารณสุข) 

โทรศัพท์ 096-1462415 
Email: walaya@nmu.ac.th 

2 อาจารย์ จิรนุช งามยิ่งยศ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

โทรศัพท์ 097-1055125 
Email: jiranuch@nmu.ac.th 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/
กลุ่ม 

1 อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสขุ) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

2 ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

3 อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

4 ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

5 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

1:7-8 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/
กลุ่ม 

6 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Ph.D. (Tropical Medicine) Major in Tropical 
nutrition and Food Science 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) 2542 
 (มีประสบการณ์สอนการพยาบาลอนามัยชุมชน 6 ปี)  

1:7-8 
 

7 อ.บุษกร สีหรัตนปทุม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบั ติ
ครอบครัว) 

1:7-8 

8 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

9 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

10 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1: 7-8 

11 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

12 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

13 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

14 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    

1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ด าเนินงานอนามัย

ครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมการมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ                  
คนเมือง 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ในการด าเนินงานอนามัยครอบครัว อนามัย
โรงเรียน และอนามัยสิ่งแวดล้อมได ้
Sub PLO2.8 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลอนามัยชุมชน ในการ
ดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวทีบ่้าน ให้บริการ
อนามัยโรงเรียน ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่บุคคล ครอบครัวได ้
Sub PLO3.7 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝ่เรียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 เขียนรายงานการเยี่ยมดูแลสุขภาพครอบครัว 
รายงานสรุปการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน                  
การส ารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)           
ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI) ได ้        
Sub PLO4.2, 4.3 
 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO6  แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ผู้ป่วย 
ครอบครัว และนักเรียน ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ CLO7 ท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและสมาชิกทีมได ้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ Sub PLO8.2 
PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รับบริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และผูร้ับบริการ (ผูป้่วย ครอบครัว นักเรียน) 
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทร โดยค านึงถึง
สิทธิผูป้่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชน ในการด าเนินงานอนามัย
ครอบครัว อนามัยโรงเรียน และอนามัย
สิ่งแวดล้อมได ้
Sub PLO2.8 

2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study)  
2.16 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

2.2 การสอบ OSCE 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา  
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ในการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัว
ที่บ้าน ให้บริการอนามัยโรงเรียน ด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม และการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลแกบุ่คคล ครอบครัวได ้
Sub PLO3.7 

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม
3.7 การสอบ OSCE 

CLO5 เขียนรายงานการเยี่ยมดูแลสุขภาพ
ครอบครัว รายงานสรุปการปฏิบัตงิานอนามัย

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
โรงเรียน การส ารวจสิง่แวดล้อมในโรงเรียนและ
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI) ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

 

CLO6  แสดงออกถึงการตัดสินใจ แกป้ัญหาให้
ผู้ป่วย ครอบครัว และนักเรียน ภายใต้เหตผุล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment)  
6.9 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 
6.4 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

CLO7 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมได ้ 
Sub PLO8.2 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference)  
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง
8.3 การประเมินเพือ่นร่วม
กลุ่ม 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้รบับริการ (ผูป้่วย ครอบครัว 
นักเรียน) เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference)  
8.7 การสะท้อนคิด 
(reflection) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
 

 
 
 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 
  ฝกึปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน การด าเนินงานอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัย
สิ่งแวดล้อม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบ               
องค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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Practicum in community health nursing, composing of family health care, 
school health care, environmental health care; rational drug use and safety by applying 
nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in 
urban society 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา  
 4.2.๑ ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพบุคคล และครอบครัวที่บ้านตามกระบวนการพยาบาล ได้แก่ การ
ประเมินครอบครัว วินิจฉัยทางการพยาบาลปัญหาสุขภาพ วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว 
ประเมินผล 
 4.2.๒ ให้บริการอนามัยโรงเรียน ได้แก่  การสอนสุขศึกษา การตรวจสุขภาพนักเรียน การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้ค าแนะน าแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน 
 4.2.3 ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส ารวจสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ในโรงเรียน และการ
ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
 4.2.4 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)    
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
1. รายงานการเยี่ยมดูแลสุขภาพครอบครัว                       

นักศึกษาคนละ ๑ ครอบครัว 
วันจันทร์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 

2. รายงานสรุปการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและ        
การส ารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

    นักศึกษากลุ่มละ ๑ ฉบับ 

วันจันทร์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 

4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.1 ตรวจรายงานการดูแลสุขภาพครอบครัว พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบจุดที่ควรพัฒนา 
เพื่อให้น าไปแก้ไข และส่งหลังฝึกเยี่ยมดูแลสุขภาพครอบครัว 1 สัปดาห์ 
 4.4.2 ตรวจรายงานสรุปการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและการส ารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมทั้ง
สะท้อนให้นักศึกษารับทราบจุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้น าไปแก้ไข และส่งหลังฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน                
1 สัปดาห์ 
 4.4.3 ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม เป็นระยะๆ พร้อมทัง้สอนเน้น
ในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรอืท าไม่ได้ 
 4.4.4 ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 ๔.๔.5 สอบ OSCE ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิในการฝึกปฏิบัติงาน  
 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัตติ่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล  
 ๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
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 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป  
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 ๔.6.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.6.3 ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา การมอบหมายงาน และการมอบหมายผู้ใช้บริการให้นักศึกษาดูแล ฯลฯ  
 ๔.6.4 ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล การท ารายงาน การลงบันทึกประสบการณ์ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะ
เพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.6.5 ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้รายวิชารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 ๔.6.6 ออกข้อสอบ OSCE และด าเนินการสอบในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.7  ตรวจรายงานต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน และสมุดบันทึกประสบการณ์ 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.1 อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การ
วางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม  
 ๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๗.๓ การท าสื่อการสอนออนไลน์ เช่น VDO clip สาธิตการเยี่ยมดูแลสุขภาพที่บ้าน  
 ๔.๗.4 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจัดการทบทวน อนามัย
ครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดย
จัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่ภาควิชาได้จัดท าข้ึนก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
 ๔.๗.๕ จัดเตรียมแหล่งฝึกและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึก 
 ๔.๗.7 จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าแนะน าได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ (นักศึกษานัดหมายเวลาที่
อาจารย์และนักศึกษาว่างตรงกัน) และปรึกษาทางโทรศัพท์ แอพพลิเคช่ันไลน์ 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ๔.๘.1 ที่พักนักศึกษาหรือมุมส าหรับการจัดการเรียนรู้ในชุมชนที่ปลอดภัย ห้องประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาลในแหล่งฝึก 
 ๔.๘.2  ชุมชนที่มีความปลอดภัย และให้ความร่วมมือ มีพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 ๔.๘.3   อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมีเพียงพอ  พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น กระเป๋า
อุปกรณ์เยี่ยมบ้าน หุ่นและอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  
 ๔.๘.4 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
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5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
  ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ ความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา คือ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกแหล่งฝึกมีความพร้อมในด้านของสถานที่ 
การให้บริการ จ านวนผู้รับบริการ และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ใน
การให้การพยาบาลอนามัยชุมชนที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1 โดย 

5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ดังนี ้

๑) อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

๒) ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่างๆ เช่น การปฏิบัติการพยาบาล 
พื้นฐาน การใส่สายอาหาร การสวนปัสสาวะ การท าแผล การรักษาพยาบาลข้ันต้น การดูแลสุขภาพที่บ้าน   
การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดสายตา การประเมินภาวะโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                
การส ารวจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๓) ให้นักศึกษาทบทวนวิชาวิทยาการระบาด การสร้างเสริมสุขภาพคนเมือง               
การพยาบาลอนามัยชุมชน  
  ๕.๒.2 แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ประเมิน
ผู้สอน และประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
     5.๒.3 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติในสปัดาห์แรกของการฝึกภาคปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดย 

 5.2.3.1 ประเมินความพร้อมด้านความรู้ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
 5.2.3.2 ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ในกลุ่มนักศึกษา ร่วมกัน

รับผิดชอบด้านต่างๆและท างานเป็นทีม  
  5.2.4  แนะน าแหล่งสืบค้นต่างๆ  
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in the community. St. Louis, Mo. : Elsevie.  
สื่อการสอน ได้แก่  

VDO clip สาธิตการเยี่ยมดูแลสุขภาพทีบ่้าน  
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยแจกคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1 และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ 
การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน 
และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ 
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 และช้ีแจงรายละเอียด
ของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ หมายงาน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
 ๕.๕.๑  การจัดการความเสี่ยงจากโรคติดต่อในการฝึกปฏิบัติงาน 
  ๕.๕.๑.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติแนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
ตามมาตรการป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ  หรือ
แอลกอฮอล ์เจล การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น 
  ๕.๕.๑.2 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนตลอดการฝึกงาน  
  ๕.๕.๑.3 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  
 ๕.๕.2  การจัดการความเสี่ยงจากความผิดพลาดจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งต่อตัวผู้ป่วย และนักศึกษา  

๕.๕.2.1 อาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัตปิฐมนิเทศสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับนกัศึกษา 
  ๕.๕.2.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยล าพัง เช่น การฉีดยา การท าแผล การใส่สาย
อาหาร การใส่สวนปัสสาวะ และอื่นๆ  
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  ๕.๕.2.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งฝึกถึงกิจกรรมที่
นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.2.๔ ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยในขณะที่ไม่มี
อาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกนั้นนิเทศ 
 ๕.๕.3  จัดการความเสี่ยงจากการได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนด 
  ๕.๕.3.๑ ประชุมปรึกษาหารอืก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.3.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ หรือพยาบาล ลงนามก ากับกจิกรรมที่ระบุไว้ทุกครัง้ 
  ๕.๕.3.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประจ าแหล่งฝึก ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากการฝึกปฏิบัติงานนั้นๆ  
  ๕.๕.3.4 ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในแหล่งฝึกนั้นให้อาจารย์พิจารณาจัดฝึกประสบการณ์
เพิ่มเติมจากห้องทดลอง เพื่อนักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ครบถ้วน 
 ๕.๕.4  จัดการความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการฝกึปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.4.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
 ๕.๕.4.2 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตใุห้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(CLOs) 
การประเมิน สัดส่วนของ

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ

ร้อยละ 5 
 
 
 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชน ในการด าเนินงานอนามัย
ครอบครัว อนามัยโรงเรียน และอนามัย
สิ่งแวดล้อมได ้
Sub PLO2.8 

2.2 การสอบ OSCE 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (รายงานการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว) 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานสรุปการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 15 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(CLOs) 

การประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 

อนามัยโรงเรียนและการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน)  

 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา 
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ในการดูแลสุขภาพ
บุคคลและครอบครัวที่บ้าน ใหบ้ริการ
อนามัยโรงเรียน ด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่
บุคคล ครอบครัวได ้
Sub PLO3.7 

3.2 การประเมินสมรรถนะทางคลินิก/ 
สถานบรกิารสุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.7 การสอบ OSCE 

ร้อยละ 60 
 
 
 

CLO5 เขียนรายงานการเยี่ยมดูแลสุขภาพ
ครอบครัว รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน
อนามัยโรงเรียน และการส ารวจสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ใช้หลกัทางคณิตศาสตร์ในการ
ค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย (CI) ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน
อนามัยโรงเรียนและการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน)  

ร้อยละ 5 

CLO6  แสดงออกถึงการตัดสินใจ แกป้ัญหา
ให้ผู้ป่วย ครอบครัว และนักเรียน ภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ
ได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน /ในแหลง่ฝึก 
6.2 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน
อนามัยโรงเรียนและการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน) 

ร้อยละ 5 

CLO7 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมได ้ 
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

ร้อยละ 5 

CLO8 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน 
บุคลากรทีมสุขภาพ และผูร้ับบรกิาร (ผู้ป่วย 
ครอบครัว นักเรียน) เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด  โดยนักศึกษาจะได้รับ         
การประเมินในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับ     
การตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนที่
จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
  ๖.๒.3 ประเมินการปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่
จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
  ๖.๒.4 ประเมินรายงานการดูแลสุขภาพครอบครัว ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของ
นักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอน ก่อนที่จะมีการ
ประเมินให้คะแนนจริง 
     ๖.๒.5 ประเมินรายงานสรุปการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและการส ารวจสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน             
ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอน ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
     ๖.๒.6 ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
     ๖.๒.7 ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
     6.2.8 ประเมินการให้การพยาบาลอนามัยชุมชนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตน
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
     ๖.๒.9 ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบ OSCE ให้คะแนนตามเกณฑ์  
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
     ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
     ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
 
 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา  
  ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด
และน าเสนอต่อคณะกรรมกาบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุม
หารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าศูนย์บรกิารสาธารณสุขเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

 7.1.1  นักศึกษา 
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  ๗.๑.๑.1 นักศึกษาประเมินตนเองโดยดู การบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของ
ความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวน
และความเหมาะสมของผู้คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และพยาบาลประจ าแหล่งฝึก 
  ๗.๑.๑.2 นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑ .3 นักศึกษาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ                     
ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
  ๗.๑.๑.4 นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ พยาบาลประจ าแหล่งฝึก 
โดยการเขียน reflection และท าแบบประเมิน 
 ๗.๑.๒ อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชา 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 ๗.๑.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ          
  ๗.๑.๓.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๓.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
   ๗.๑.๓.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
  ๗.๑.๓.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 ๗.๑.๔ อ่ืนๆ 
  ๗.๑.๔.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผน
ปรับปรุง  โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากร
ประจ าแหล่งฝกึ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผูส้อนเพื่อพิจารณาวางแผนปรบัปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

และศัลยศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2006107  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต  
           (Practicum in Emergency and Critical Care Nursing) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
   2 หน่วยกิต  2(0-6-2) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑ อ.นพัตธร  

        พฤกษาอนันตกาล 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติ  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาล
เฉพาะทาง ศาสตร์และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาล
เฉพาะทาง การพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน 

โทรศัพท์ 081-9413155 
Email: 
naphatthorn@nmu.ac.th 

๒ อ.ดร.ยุพา วงศ์รสไตร - พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ  
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทางการพยาบาล 
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
และศัลยศาสตร์ (APNs)   
- ประกาศนียบัตร การพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล

โทรศัพท์ 081-5673366 
Email: yupha@nmu.ac.th 

mailto:naphatthorn@nmu.ac.th
mailto:naphatthorn@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
โรคหัวใจและทรวงอก  

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

1 อ.นพัตธร พฤกษาอนันตกาล - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

1: 6-8 

2 อ.ดร.ยุพา วงศ์รสไตร - พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาต)ิ  
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
เฉพาะทางการพยาบาล สาขาการ
พยาบาลอายรุศาสตร์ และศัลยศาสตร์ 
(APNs)   
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก  

1: 6-8 

3 ผศ.วราภรณ์    ดีน  าจืด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

1: 6-8 

4 อ.พิรุณนภา    เบ็ญพาด - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผู้ใหญ่)  

1: 6-8 

5 อ.ปองพล      คงสมาน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

1: 6-8 
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  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    

    

    

    

 
 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
        ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั นปีที่ ๔   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี  
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล
เช่ือมโยงสู่ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น  เครื่องช่วยหายใจ 
เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและสามารถประเมินสภาพผู้ป่วย การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การจัดการภาวะ
เร่งด่วน การช่วยฟื้นคืนชีพในห้องฉุกเฉินและหอผู้ปว่ยหนัก ด้วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้
กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นสังคมเมืองและพหุวัฒนธรรม   
2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
แบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้ 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต คิด วิเคราะห์และบูรณาการความรู้



 ๔ มคอ. 4 
 

48-๔ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
เมือง 
 

ทางการพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตได ้
Sub PLO2.5   

PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลพยาบาลผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต แบบองค์รวม ตามพหุวัฒนธรรม 
รวมทั งการใช้ยาอย่างสมเหตผุลได้  
Sub PLO3.4  

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษา เขียนบันทึกทางการ
พยาบาล ใช้หลกัทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสารน  า 
และยาของผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤตได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนองานตามที่ได้รบัมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤตภายใต้ข้อเท็จจริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้ 
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 
 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย  
Sub PLO8.2, 8.3 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
  

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิกทมีที่ดูแล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

 



 ๕ มคอ. 4 
 

48-๕ 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
(แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มี ระ เบี ยบ วินั ย  ต ร งต่ อ
เวลา) 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤตแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพได ้
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต คิด วิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ทางการพยาบาลของผู้ป่วย
ฉุกเฉินและวิกฤตได้ 
Sub PLO2.5   

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ าลอง 
(simulations) 
 

2.2 การสอบ OSCE 
2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
  
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต แบบองค์รวม 
ตามพหุวัฒนธรรม รวมทั งการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลได้  
Sub PLO3.4  

3.1 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 
3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การปฏิบัติการพยาบาล
เรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหา) 

CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษา เขียนบันทึก
ทางการพยาบาล ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ใน
การค านวณสารน  า และยาของผูป้่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย (รายงาน
กรณีศึกษา) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้ รั บ ม อ บ ห มาย  (ก า ร
อ้างอิงแหล่งสืบค้น) 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
พยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤตภายใต้
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆ ได้  
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในชั นเรียน /ใน
แหล่งฝึก 
 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
Sub PLO8.2, 8.3 

8.4 การแสดงบทบาทสมมติ 
(role plays) 
8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การสอบOSCE: การ
ช่วยชีวิตขั นสูง) 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพื่อนร่วม
กลุ่ม 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิก
ทีมที่ดูแลผูป้่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
(การสื่อสารกบับุคคลในทีม
พยาบาล) 
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ในสถานการณ์จรงิ การใช้เทคโนโลยทีาง
การแพทยท์ี่ทันสมัย การประเมินสภาพผูป้่วย การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การจัดการภาวะเร่งด่วน การช่วยฟื้น
คืนชีพในห้องฉุกเฉินและหอผูป้่วยหนัก การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลมุการพยาบาลแบบองค์รวม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นสังคมเมืองและพหุวัฒนธรรม  

Practice in nursing care for emergency and critical patients in real situations. The use 
of modern medical technology, assessment condition and classification of patients, 
management of urgent symptoms, cardiopulmonary resuscitation in emergency rooms and 
intensive care units, use drugs for reasonable and safety, can using nursing processes based 
on standards of nursing and holistic care with morality and ethics, with regard to human 
dignity being a social and multi-cultural society. 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๔.๒.๑  นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศและทบทวนความรู้ 1 วัน และเข้ารับการฝึกปฏิบัติด้วย
สถานการณ์จ าลอง 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และทบทวนทักษะทางการพยาบาลก่อนการ
ขึ นฝึกปฏิบัติจริงในหอผู้ป่วยหนักและตึกอุบัติเหตุ 
 ๔.๒.๒  ฝึกปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยหนักและตึกอุบัติเหตุ โดย 
  ๔.๒.๒.๑ ณ หอผู้ป่วยหนัก  
  - ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต  เป็นรายบุคคล และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน        
หอผู้ป่วยหนัก การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์   
  - ประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต โดยใช้กระบวนการพยาบาล 
  - เขียนบันทึกทางการพยาบาล (nurse’s note) 
  - ร่วมประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (pre-post conference) 
  - ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการพยาบาล (nursing round) 
  - ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (case conference) 
  - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเป็นรายบุคคล (individual conference) 
       ๔.๒.๒.๒ ฝึกปฏิบัติ ณ ตึกอุบัติเหตุ 
  - ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การให้สารน  า การเจาะเลือดส่งตรวจ การเย็บแผล 
และการล้างแผลตลอดจนการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์   
  - ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล  โดยการประเมินสภาพ
ผู้ป่วย การแยกประเภท การให้บริการพยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  
  - เขียนบันทึกทางการพยาบาล (nurse’s note) 
  - ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเป็นรายบุคคล 
  - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเป็นรายบุคคล ร่วมกับ
พยาบาลนิเทศ 
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4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

๑.รายงานกรณีศึกษาผูป้่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ใน
หอผูป้่วยหนัก จ านวน ๑ ราย (case study) 

1. วันจันทรส์ัปดาห์แรกหลงัลงฝกึปฏิบัต ิ

๒.รายงานการประเมินผู้ใหญท่ี่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ณ 
 ตึกอุบัติเหตุ จ านวน ๑ ราย 

๒. วันจันทรส์ัปดาห์แรกหลงัลงฝกึปฏิบัต ิ

๓. case conference ที่ได้รบัมอบหมาย อย่างน้อย 2 ราย 
(สัปดาห์ละ ๑ ราย) 

๓. กิจกรรมเสรจ็สิ นบนหอผู้ป่วย 
 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการสอนในแต่ละกิจกรรมดังนี  
          - ประเมินความสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในการดูแล
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤตเป็นรายบุคคลในหอผู้ป่วยหนัก  
   - ประเมินความสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในการดูแล
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ณ ตึกอุบัติเหตุ 
  - ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการคิด วิเคราะห์ ประเมินปัญหาและวางแผนการ
พยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลสุขภาพคน
เมืองตลอดจนการป้องกัน ส่งเสริมและการฟื้นฟูสภาพ เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน 
  - ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (nurse’s note, case 
study, trauma report) 
  - ประเมินและสังเกต ความสนใจ การเตรียมตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชุม
ปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (pre-post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับทีมการ
พยาบาล (nursing round) การร่วมประชุมปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตเป็น
รายบุคคล (case conference)   
  - ประเมินความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนภาพรวม
ทั งหมดของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา  
 ๔.๔.๒  ติดตามและตรวจรายงานกรณีศึกษา และรายงานการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต ให้ครอบคลุมองค์รวมอย่างถูกต้องครบถ้วน  
 ๔.๔.๓  ท าการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  เมื่อสิ นสุดการฝึกปฏิบัติ 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 ๔.5.๑  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของหอผู้ป่วยหนักและตึก
อุบัติเหต ุ
 ๔.5.๒  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.5.๓   ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
      ๔.๕.๔  นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
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      ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
      ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั งต่อไป  
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 ๔.๖.๑  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน  
 ๔.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผลและให้การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 ๔.๖.๓  ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานผู้ป่วยที่มีฉุกเฉินและวิกฤตให้นักศึกษาดูแล 
 ๔.๖.๔   ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 ๔.๖.๕ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการวาง
แผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั งรายบุคคลและทั งกลุ่ม 
 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่
มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั งรายบุคคลและทั งกลุ่ม 
 ๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๗.3 จัดท าคู่มือนักศึกษา ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์เกื อการุณย์ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา รวมทั งมีแบบในการท ารายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ๔.๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจดัการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Google Classroom ซึ่งนักศึกษาสามารถดูซ  าได ้
 ๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึก 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๘.1 ห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 ๔.๘.๒ ต ารา หนังสือ วารสารทางการแพทย์ การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตบนหอผู้ป่วย
 ๔.๘.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์มีคุณภาพ และเพียงพอ ส าหรับฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤต 
 ๔.๘.๔ ที่พักส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 ๔.๘.๕ บคุลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  
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หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดโรงพยาบาลที่ จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ได้แก่  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   
 ๕.๒.๑ เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนขึ นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและ
วิกฤต โดย 

5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ดังนี  

 ๑) อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจดัการเรยีนการสอน และเนื อหาการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต 

 2) ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่างๆ เช่น การใส ่NG-tube, การใสส่ายสวน
ปัสสาวะ, การช่วยฟื้นคืนชีพ (ACLS), ทบทวนและแนะน าเกีย่วกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น การใสห่น้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมัน่ล้างมือด้วยน  ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล การ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น มีการทบทวนการใส่อปุกรณ์ป้องกันตนเองเพือ่การแพร่กระจายเชื อ ใน
สถานการณ์ทีม่ีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ทบทวนการใส่อุปกรณ์ปอ้งกันตนเองเพื่อการแพร่กระจายเชื อ  

 3) ให้นักศึกษาทบทวนวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 
  5.2.2 แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ (ใช้ร่วมกับวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ และ ๒) แบบฟอร์มการเขียนรายงานกรณีศึกษา (case 
study) แบบฟอร์มการเขียนรายงาน การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน (trauma score) แบบฟอร์มการประเมิน
ตนเอง ประเมินผู้สอน และประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 

๕.๒.3  การเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกปฏิบัติในสอง วันแรกของการฝึกภาคปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดย 
 5.2.3.1 วันแรก ประเมินความพร้อมด้านความรู้ก่อนขึ นฝึกปฏิบัติงานและเข้าฐานในการ

ทบทวนความรู ้
 5.2.3.2 วันที่สอง เตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลองของผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ใน

ห้องปฏิบัติการจ าลอง LRC 
     ๕.๒.4 แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมลู 
  ต าราและเอกสารหลัก 
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5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตกิ่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อน

ขึ นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและ
วิกฤต และชี แจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ 
การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน 
และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนขึ นฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต และชี แจงรายละเอียด
ของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ หมายงาน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.5 การจัดการความเสี่ยง 

๕.๕.๑ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติมีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี  

 5.5.1.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

 5.5.1.2 แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน  ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล ์เจล การ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น มีการทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อการแพร่กระจายเชื อ ในสถานการณ์
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ  

 5.5.1.3 ท าการสอนอย่างใกล้ ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตาม
มาตรฐานทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา การดูดเสมหะ และอื่นๆ 

 5.5.1.4 ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบนหอผู้ป่วยถึง
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 5.5.1.5 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตในขณะที่ไม่มีอาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 

 5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน 

 5.5.1.7 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี ยง และนักศึกษา 

๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามี
วิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี  

 5.5.2.1 ประชุมปรึกษาหารือก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี แจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 

 5.5.2.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั งที่ขึ นฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี ยง พยาบาลวิชาชีพ ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั ง 
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 5.5.2.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากสถานที่ฝึกนั นๆ 

 5.5.2.4 ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.1 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก

ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 5.5.3.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตใุห้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

 
หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 

6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤตแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพได ้
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม (แสดงออก
ถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ร้อยละ 3) 
1.1 ก าร ป ร ะ เมิ น ด้ าน คุ ณ ธรร ม 
จริยธรรมโดยแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
(ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 5 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต คิด วิเคราะห์
และบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตได้ 
Sub PLO2.5   

2.2 การสอบ OSCE (ร้อยละ 10) 
2.4  รายงานการ ศึกษาค้นค ว้า/ 
กรณีศึกษา (ร้อยละ 15) 
 

ร้อยละ 25 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต แบบองค์รวม 
ตามพหุวัฒนธรรม รวมทั งการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลได้  
Sub PLO3.4  

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน
(ร้อยละ 45) 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม (การ
ปฏิบัติการพยาบาลเรียงล าดับ
ความส าคัญของปญัหา รอ้ยละ 5) 
 
 

ร้อยละ 50 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษา เขียนบันทึก
ทางการพยาบาล ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ใน
การค านวณสารน  า และยาของผูป้่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 ก ารป ระ เมิ น ผล งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย  (รายงานกรณี ศึกษา    
ร้อยละ 3)  
 

ร้อยละ 3 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายได ้
Sub PLO5.2 

5.1 ก ารป ระ เมิ น ผล งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (การอ้างอิงแหล่งสืบค้น   
ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 2  

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
ภายใต้ข้อเท็จจริง หลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ได้  
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิดใน
ชั นเรียน /ในแหล่งฝึก (ร้อยละ 5) 
 

ร้อยละ 5 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมตามงานที่ได้รับมอบหมาย  
Sub PLO8.2, 8.3 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม (การสอบ
OSCE: การช่วยชีวิตขั นสูง ร้อยละ 4) 
8.2 การประเมินตนเอง (รอ้ยละ 0.5) 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม  
(ร้อยละ 0.5) 

ร้อยละ  5 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน สมาชิก
ทีมที่ดูแลผูป้่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 ก ารสั ง เก ตพ ฤติ ก ร รม  (ก าร
สื่อสารกับบุคคลในทีมพยาบาล  
ร้อยละ 3) 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผู้รับบริการ/
อาจารย์/อาจารย์พี่เลี ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก (ร้อยละ 2) 

ร้อยละ 5  
 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับ การประเมิน
ในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๒ ประเมินผลการใหก้ารพยาบาลภาคปฏิบัติผู้ปว่ยหนัก โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่าง
ฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๓ ประเมินผลการให้การพยาบาลภาคปฏิบัติผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ตึกอุบัติเหตุ โดยนักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.4 ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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 ๖.๒.5 ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับ
การประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.6 ประเมินการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี 
คุณค่าของตนเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.7 ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบสอบ OSCE ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 

๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ทั งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ นสุดการฝึก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  

6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี ยง ประชุมหารือกนั 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

 7.1.1  นักศึกษา 
7.1.1.1 ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของ
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักและตึกอุบัติเหตุ คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี ยง 

7.1.1.2 ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.1.3 ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัตแิละความต้องการฝกึเพิ่มเติม 
7.1.1.4 ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี ยง โดยการเขียน reflection 

และท าแบบประเมิน 
 7.1.2  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชา 

7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน การเรียนรู้ 
ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสม 

7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
7.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
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 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ          
7.1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชานี หรือไม่ 
7.1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี ยง 

7.1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี ยง 
7.1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

7.1.4  อ่ืน ๆ  
7.1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการ

ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
7.1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 

7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) 
ภายใน 30 วันหลังสิ นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัต ิ(หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาล

และพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๒๐๐1106   การบริหารการพยาบาล 
                 Nursing Administration  

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(2-๐-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1 อาจารย์ดวงกมล สุขทองสา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบรหิารการพยาบาล) 

โทรศัพท์ 089-670-8833 
duangkamon@nmu.ac.th 

2 อาจารยจ์ุฬาพร ยาพรม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบรหิารการพยาบาล) 

โทรศัพท์ 065-264-4145 
chulaporn@nmu.ac.th 

   
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ เสตสุวรรณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล)  

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรบรหิารการพยาบาล  
(ด้านการแพทย)์ 

2 อาจารยด์ร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล) 

3 อาจารยจ์ุฬาพร ยาพรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล) 

4 อาจารย์ดวงกมล สุขทองสา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการพยาบาล) 
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 ๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๔   
 

๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล กลยุทธ์และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้บริหารทางการพยาบาล การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร การบริหารและการจัดการหอผู้ป่วย การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการ
พยาบาล การประกันและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศทางการพยาบาล 
โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมทางเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และสิทธิผู้ป่วย 

 
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO2 ประยุกต์ ใช้หลักการและแนวคิดเกี่ ย วกั บ
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล   
กลยุทธ์และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้บริหารทางการ
พยาบาล การพัฒนาบุคลากร การจัดการหอผู้ป่วย การ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการพยาบาล 
การประกันและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได ้ 
Sub PLO2.9 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์อุบัติการณ์บนหอ
ผู้ป่วย และใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ
อัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอผูป้่วยในแต่ละเวร สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเตมิจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์อุบัติการณ์บน
หอผูป้่วย 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO5 แสดงความคิดเห็นต่อข้อมลูข่าวสารที่ได้รับ สิ่ง
ใดถูกผิด ควรท าไม่ควรท า ตัดสินใจแกป้ัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์อบุัติการณ์บนหอผูป้่วยได ้ 
Sub PLO 6.1, 6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO6 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ในบทบาทผู้น า
และสมาชิกทีม ร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและมสี่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO2 ป ระยุ ก ต์ ใช้ห ลั กก ารแล ะ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล    

2.1 การบรรยาย (Lectures)  
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่างเรียน 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, 
oral examination  
2.7 การสงัเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

กลยุทธ์และสมรรถนะที่จ าเป็นของ
ผู้บริหารทางการพยาบาล การพัฒนา
บุคลากร การจัดการหอผู้ป่วย การ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ทางการพยาบาล การประกันและ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได ้ 
Sub PLO2.9 
 

discussions)  
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์
อุบัติการณ์บนหอผู้ป่วย และใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ
อัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอผูป้่วย
ในแต่ละเวร สบืค้นข้อมลูเพิม่เติมจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การสบืค้นและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศเพื่อวิเคราะหอ์ุบัติการณ์
บนหอผู้ป่วย 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO5 แสดงความคิดเห็นต่อข้อมลู
ข่าวสารที่ได้รบั สิ่งใดถูกผิด ควรท าไม่
ควรท า ตัดสินใจแก้ปญัหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์
อุบัติการณ์บนหอผู้ป่วยได ้ 
Sub PLO 6.1, 6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.9 การสะท้อนคิด (reflection) 
 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก
6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO6 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี 
ในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ร่วม
เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นเหตเุป็น
ผลและมสี่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
8.6 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
8.7 การสะท้อนคิด (reflection) 
 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
 

 

 

 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล กลยุทธ์และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้บริหาร
ทางการพยาบาล การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารและการจัดการหอผู้ป่วย การบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัยทางการพยาบาล การประกันและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศทางการพยาบาล โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมทางเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และสิทธิผู้ป่วย 

Principles and theories of nursing administration; strategy and the necessary 
competencies of executive nurse administrator; human resource development, administration 
and ward management; nursing risk and patient safety management; quality assurance in 
nursing and quality development; data management, nursing information, considering into 
account the ethical principles of technology good governance and patient rights 
     
๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง 
การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

30 ตามความต้องการของนักศึกษา - 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
อาจารย์ดวงกมล สุขทองสา ภาควิชาการบริหารการ

พยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 
duangkamon@nmu.ac.th 
 

2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

อาจารยจ์ุฬาพร ยาพรม ภาควิชาการบริหารการ
พยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 

chulaporn@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

 



  ๖                                       มคอ.3 

49-๖ 
 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1  
หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารการ
พยาบาล 
- ความหมาย
ความส าคัญของการ
บรหิารงาน 
- กระบวนการ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารการ
พยาบาล 

3 - 
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.อมรรัตน์ 
เสตสุวรรณ 

หน่วยท่ี 2  
กลยุทธ์ของผู้บริหาร
ทางการพยาบาล 
- ทฤษฎีแนวคิด ภาวะ
ผู้น า 
- ภาวะผู้น าและการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล 
- ความแตกต่างของผู้น า
และผูบ้รหิาร 
- กระบวนการตัดสินใจ 
ผู้น าทางการพยาบาล 

๒ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.อมรรัตน์ 
เสตสุวรรณ 

หน่วยท่ี 3 
การบริหารทรัพยากร
มนุษยท์างการพยาบาล 
- ความหมาย 
วิวัฒนาการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ
การบริหารการพยาบาล
ในอนาคต 
- บทบาทหน้าที่การ
บรหิารทรัพยากรมนุษย ์
- การบริหารทรัพยากร
มนุษยท์างการพยาบาล 

2 
 
 
 

- 
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.อมรรัตน์ 
เสตสุวรรณ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 4 
การนิเทศทางการ
พยาบาลและ การ
ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน    
-แนวคิดการนิเทศและ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-การนิเทศทางการ
พยาบาล 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จริยธรรม   

๒  
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

ผศ.อมรรัตน์ 
เสตสุวรรณ 

หน่วยท่ี 5 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ทางการพยาบาล 
- ความหมาย หลักการ 
กระบวนการ 
- การวิเคราะห์ จุดออ่น  
จุดแข็ง โอกาส อปุสรรค 
- การวางแผนโดยใช้   
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การทางการพยาบาล 

3 - 
 

1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 

หน่วยท่ี 6 
การบริหารทีมการ
พยาบาล 
- สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพกับการบริหาร
องค์กรพยาบาล 
- บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของพยาบาล 
และผูบ้รหิารการ
พยาบาลระดับต่าง ๆ 
-สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพที่ส าคัญ 

3  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 7 
การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
- ค าจ ากัดความ 
-มิติคุณภาพการดูแล
รักษาผูป้่วย 
- การประกันคุณภาพใน
โรงพยาบาล 
- ข้ันตอนการพัฒนา 

3  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.จริยา  
ช่ืนศิริมงคล 

หน่วยท่ี 8 
การบริหารความเสี่ยง
ทางการพยาบาล 
- การเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดเพื่อการปอ้งกัน
อันตราย  
- การจัดการความเสี่ยง
ทางคลินิก 

๒ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.9 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

1.2 การสงัเกต
พฤตกิรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

หน่วยท่ี 9 
การจัดระบบการดูแล
ผู้ป่วย และการบริหาร
หอผูป้่วย 
- ระบบการจัดการการ
ดูแลแบบต่าง ๆ 
- การบริหารหอผูป้่วย 
- การวิเคราะห์
อัตราก าลงั ความ
ต้องการการพยาบาล
และการค านวณ
อัตราก าลงัในหอผูป้่วย 
 

๒ - 1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สขุทองสา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 10 
การบริหารความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง
ทางการพยาบาล 
-ลักษณะทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
-ความหมาย ประเภท
ของความขัดแย้งใน
องค์การ 
-กลยุทธ์ในการแกป้ัญหา  
ความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง 

2  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
6.9 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

หน่วยท่ี 11 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในสถานพยาบาล  
- Patient Safety 
Curriculum Guide 
Multi-Professional 
(WHO) 

2  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 

หน่วยท่ี 12 
การบริหารจัดการข้อมลู 
สารสนเทศทางการ
พยาบาล 
- ความหมาย แนวคิด 
การจัดการสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
- องค์ประกอบการจัด
สารสนเทศทางการ
พยาบาล 

2  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดวงกมล 
สุขทองสา 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 13 
(งานกลุ่ม)  
รายงานการบริหารการ
พยาบาลและการ
น าเสนอรายงาน 

2  1.2 การสร้าง
ระเบียบปฏิบัติเพือ่ให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.8 ,6.2, 8.6 การ
อภิปรายกลุ่ม (group 
discussions)  
2.10, 8.3 การ
น าเสนอ 
(presentations) 
2.14 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study)  
4.1, 5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.9 ,8.7 การ
สะท้อนคิด 
(reflection) 

2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนอ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.8 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

คณาจารย์
ภายใน

ภาควิชาฯ 

รวม 30     
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๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม  
(การเข้าเรียน) 

ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้หลั กการและแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารการพยาบาล กลยุทธ์และสมรรถนะที่
จ าเป็นของผู้บริหารทางการพยาบาล การ
พัฒนาบุคลากร การจัดการหอผู้ป่วย การ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการ
พยาบาล การประกันและพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได ้ 
Sub PLO2.9 

2.1 การสอบ MCQ   
(สอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50  
สอบวัดผลท้ายบทเรียน รอ้ยละ 20) 
 

ร้อยละ ๗๐ 

CLO3 เขียนรายงานการวิเคราะห์อุบัติการณ์
บนหอผู้ป่วย และใช้หลักทางคณิตศาสตร์ใน
การค านวณอัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยในแต่ละเวร สบืค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(รายงานการวิเคราะห์อบุัติการณ์บน
หอผูป้่วย) 

ร้อยละ ๕ 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
อุบัติการณ์บนหอผู้ป่วย 
Sub PLO5.2 

๕ .1 การป ระ เมิ นผลงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย  
(รายงานการวิเคราะห์อบุัติการณ์บน
หอผูป้่วย และการน าเสนอรายงานฯ) 

ร้อยละ ๕ 

CLO5 แสดงความคิดเห็นต่อข้อมลูข่าวสารที่
ได้รับ สิ่งใดถูกผิด ควรท าไม่ควรท า ตัดสินใจ
แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ หลกัฐาน
และข้อมลูต่างๆ ในการวิเคราะห์อุบัตกิารณ์
บนหอผู้ป่วยได ้ 
Sub PLO 6.1, 6.2 

6.4 ก ารป ระ เมิ นผ ล งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย  
(รายงานการวิเคราะห์อบุัติการณ์บน
หอผูป้่วย) 

ร้อยละ 5 

CLO6 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ร่วมเสนอความ
คิดเห็นอย่างเป็นเหตเุป็นผลและมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม  
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม
(รายงานการวิเคราะห์อบุัติการณ์บนหอ
ผู้ป่วย และการน าเสนอรายงานฯ) 

ร้อยละ 10 

รวม 100 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 
กัญญดา ประจุศิลป. (2562). การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้น า. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วีณา จีระแพทย์ และ เกรียงศักด์ิ จรีะแพทย์. (2555). การบรหิารความปลอดภัยของผู้ป่วย: แนวคิด 

กระบวนการและแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินกิ. ด่านสุทธาการพิมพ์.  
อภิรด ีนันท์ศุภวัฒน์. (2561). ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล Skills of nursing management. 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
Howatson-Jones, L., Standing, M., & Roberts, S. (2015). Patient assessment and care planning 

in nursing. SAGE/Learning Matters.  
Huber, D. (ed.). (2018). Leadership & nursing care management. Saunders Elsevier. 

๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
Neal-Boylan, L., Guillett, S. E., & Chappy, S. (2018). Academic leadership in nursing: effective 

strategies for aspiring faculty and leaders. Springer Publishing Company, LLC.  
Porter-O'Grady, T., Weberg, D. R., Mangold, K., & Malloch, K. (2019). Leadership in nursing 

practice: changing the landscape of health care. Jones & Bartlett Learning.  

๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
วารสาร ได้แก่  

1. JONA: The Journal of Nursing Administration. 
2. AJN: The American Journal of Nursing – Administration 
3. Nursing Administration Quarterly 

   ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่ 
1. Cochrane Library 
2. Evidence based nursing administration 

 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน หลังการน าเสนอรายงานอบุัติการณ์บนหอผู้ป่วย 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมิน

รายวิชาบริหารการพยาบาล 
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๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการบรหิารการพยาบาล 
 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พ้ืนฐานวิชาชีพ  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2001107  แนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 
                   Trends in Nursing Profession 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๑ หน่วยกิต        ๑(๑-๐-๒) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   
      

๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  

เวชประสิทธ์ิ    
- ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พุทธศาสนาและปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแม่และเด็ก)  

โทรศัพท์ ๐๘6- 1637744 
Email: sunee@nmu.ac.th 

2 อ.ศิราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  

โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๒๑๗๑๙ 
Email: siraporn@nmu.ac.th 

 

1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา   
สู่วิทย ์

- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลศึกษา  
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตตา 
สว่างทุกข ์

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา)  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
เวชประสิทธ์ิ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)  

4 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์       
อัครวงศ์วิศิษฎ์ 

- Doctor of Philosophy in Nursing  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  

5 อาจารย์ ดร.อ าพัน  วิมลวัฒนา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพฒันาทรพัยากร มนุษย์และ
ชุมชน  
- การศึกษามหาบัณฑิต (เอกสุขศึกษา)  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบรหิารสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปรญิญาตรี)  

    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๔   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวโน้มวิชาชีพการ

พยาบาล การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเอกสิทธ์ิทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบของพยาบาลต่อวิชาชีพการพยาบาล
และสังคม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาล ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การปรับเปลี่ยน
บทบาทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายบทบาทพยาบาลสู่การเป็นเจ้าของกิจการ ในสังคม        
พหุวัฒนธรรม  
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1  แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมการมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
 
 
PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม     
เอกสิทธ์ิทางวิชาชีพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการขยายบทบาท
พยาบาลสู่ การเป็ นเจ้ าของกิจการ ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรมได ้
Sub PLO2.9 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝ่เรียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์แนวโน้มวิชาชีพการ
พยาบาล การปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทศิทางทางการพยาบาลใน
อนาคตได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อ วิเคราะห์แนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO6 ท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและสมาชิกทมีใน
การสัมมนาแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล รวมถึง
แสดงออกความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นได ้
Sub PLO8.2, 8.3 

 

๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3  
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เอกสิท ธ์ิทางวิชาชีพ ปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น บ ท บ าท เพื่ อ รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการขยายบทบาท
พยาบาลสู่การเป็นเจ้าของกิจการในสังคม    
พหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO2.9 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์แนวโน้มวิชาชีพ
การพยาบาล การปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทิศทาง
ทางการพยาบาลในอนาคตได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
electronic resources 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่างๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มวิชาชีพการ

6.5 การสมัมนา (tutorial and 
seminars)  
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 

6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
พยาบาลได ้
Sub PLO6.2 
 
 

assignment) 
 

CLO6 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในการสัมมนาแนวโน้มวิชาชีพการ
พยาบาล รวมถึงแสดงออกความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล  และเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่นได ้
Sub PLO8.2, 8.3 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
(ในรูปแบบการสัมมนา) 
 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
๘.๒ ประเมินตนเอง 
๘.๓ ประเมินเพื่อนร่วม
กลุ่ม 

 
หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 

 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเอกสิทธ์ิทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของพยาบาลต่อวิชาชีพการพยาบาลและสังคม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาล ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพการพยาบาล การปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายบทบาทพยาบาลสู่
การเป็นเจ้าของกิจการในสังคมพหุวัฒนธรรม  

Trends in nursing profession; social change and professional nurses autonomy; 
responsibilities of nurses for the nursing profession and society; factors influencing nursing 
profession; advanced in a nursing career; changing roles to accommodate social change; 
expanding the role of nurse into an entrepreneur in a multicultural society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ 
ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

- ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  
เวชประสิทธ์ิ 

ภาควิชาการบริหาร 
การพยาบาลและ

sunee@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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พื้นฐานวิชาชีพ 

อ.ศิราพร ปิ่นวิหค ภาควิชาการบริหาร 
การพยาบาลและ
พื้นฐานวิชาชีพ 

siraporn@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 พัฒนาการ
วิชาชีพการพยาบาลใน   
อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต 
- พัฒนาการวิชาชีพการ
พยาบาล 
- แนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 
- ปัจจัยที่มผีลกระทบตอ่
วิชาชีพการพยาบาล 

2 - 

 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

รศ.ดร.บุญทิวา 
     สู่วิทย์ 

หน่วยท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเอกสิทธิ์ทาง
วิชาชีพ 
- เอกสิทธ์ิทางวิชาชีพพยาบาล 
- ขอบเขตของเอกสิทธ์ิทาง
วิชาชีพการพยาบาล 
- แนวทางปฏิบัติน าสู่การมี   
เอกสิทธ์ิในวิชาชีพ 
- ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
พยาบาลและสงัคม  

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.ดร.สุณี  
   เวชประสิทธ์ิ 

หน่วยท่ี ๓ ความก้าวหน้า
วิชาชีพพยาบาล  
- ความก้าวหน้าด้านการศึกษา  
- ความก้าวหน้าด้านการวิจัย  
- ความก้าวหน้าด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
  

2 

 

 

 

- 

 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

ผศ.ดร.สุมิตตา     
   สว่างทุกข์ 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๔ การปรับเปลี่ยน
บทบาทเพ่ือรองรับการ 

๒  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี

1.2 การ
สังเกต

อ.ดร.อ าพัน 
     วิมลวัฒนา 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- ด้านการประกันคุณภาพ
สถานพยาบาล 
- ด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

 ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

หน่วยท่ี ๕ แนวโน้มการ
พยาบาลขา้มวัฒนธรรม 
- ความหมายการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม 
- ความเป็นมาการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม 
- องค์ประกอบของมโนมติทาง
วัฒนธรรม 
- คุณลักษณะของพยาบาล
ตามแนวคิดการพยาบาล 
ข้ามวัฒนธรรม 

๒ - 

 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.ดร.จุฑารัตน์   
 อัครวงศ์วิศิษฎ์ 

หน่วยท่ี ๖ บทบาทพยาบาล
ในการเป็นเจ้าของกิจการใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
(Entrepreneur) 
- ความหมายและความส าคัญ
ของการเป็นผู้ประกอบการใน
สังคมปัจจุบัน 
- ศาสตร์ของความเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
- คุณสมบัติของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ด ี
- วิชาชีพพยาบาลกับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบี ยบ วินั ย  ตร งต่ อ
เวลา และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อาจารยพ์เิศษ
จากภายนอก 

หน่วยท่ี ๗ การวิเคราะห์
ประเด็นแนวโน้มวิชาชีพการ
พยาบาล การปรับเปลี่ยน
บทบาทเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ทิศทางทางการพยาบาลใน

3 - 6.5 การสมัมนา 
(tutorial and 
seminars)  
 

6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับ
มอบหมาย 
๖.๔ การ
ประเมินผล

- คณาจารย์
ภาควิชาการ
บรหิารการ
พยาบาลและ
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

อนาคต งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
8.1 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
๘.๒ การ
ประเมิน
ตนเอง 
๘.๓ การ
ประเมินเพื่อน
ร่วมกลุม่ 

พื้นฐานวิชาชีพ 

รวม 15 -    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
(การเข้าเรียน การท ารายงานและ
การสัมมนาวิเคราะห์แนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาลฯ) 

ร้อยละ ๕ 

CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์
แ น ว โน้ ม วิ ช า ชี พ ก า ร พ ย า บ าล  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เอกสิทธ์ิทางวิชาชีพ 
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ วิ ช า ชี พ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปรับเปลี่ยน
บทบาทเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และการขยายบทบาทพยาบาลสู่การเป็น
เจ้าของกิจการในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้
Sub PLO2.9 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination  
(สอบ วัดความรู้ท้ ายบท เรียน   
ร้อยละ ๑๐ , สอบ MCQ/MEQ
ครั้งที่  1 และครั้ งที่  ๒ ร้อยละ 
๕๐) 
 

ร้อยละ ๖๐ 
 

CLO3 เขียนรายงาน วิเคราะห์ แนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาล การปรับเปลี่ยนบทบาท
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ทิศทางทางการพยาบาลในอนาคตได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลฯ) 
 
 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น ๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ ร้อยละ ๑๐  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลได ้
Sub PLO5.2 

มอบหมาย (การใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอข้อมูลในการสัมมนา
ร้อยละ ๗ การอ้างอิงในรายงาน
วิเคราะห์แนวโน้ม วิชาชีพการ
พ ย าบ าล ฯ  แ ล ะ ก า รสื บ ค้ น
ฐานข้อมูลร้อยละ ๓) 
 
 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มวิชาชีพ
การพยาบาลได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลฯ
ร้อ ยล ะ  ๕  แล ะ ก ารตอบ ข้อ
ซักถามในการสัมมนาวิเคราะห์
แนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลฯ 
ร้อยละ ๑๐) 

ร้อยละ 15 

CLO6 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในการสัมมนาแนวโน้มวิชาชีพการ
พยาบาล รวมถึงแสดงออกความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่นได ้
Sub PLO8.2, 8.3 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การเข้าพบอาจารยป์ระจ ากลุ่ม
และการสัมมนาวิเคราะห์แนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาลฯ ร้อยละ ๕) 
๘.๒ การประเมินตนเอง  
๘.๓ การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
ร้อยละ ๒.๕   

ร้อยละ ๗.5 

รวม 100 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ. (2555). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends& Issue of 
        Nursing Profession. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์. 
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์. (2560). แนวโน้มภาวะผู้น าและการจดัการทางการพยาบาล. ใน อภิรดี นันท์ศภุวัฒน์. 

(บรรณาธิการ). เชียงใหม:่ สยามพมิพ์นานา จ ากัด. 
Black, B.P. (2020). Professional nursing: concepts & challenges. St. Louis, Missouri: Elsevier. 
Breakey, S., Corless, I, B., Meedzan, N, L., & Nicholas, P, K. (2015). Global Health Nursing in the  

21st Century. New York: Springer Publishing Company. 
Henry, B., Agarwal, A., Chow, E., & Merrick, J. (2017). Palliative care: Psychosocial and ethical 

considerations. New York: Nova Science Publishers. 
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๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
รัตนา ทองสวัสดิ์. (๒๕๕๕). วิชาชีพการพยาบาล : หลักการและแนวโน้ม.กรุงเทพฯ: ธนบรรณ การพิมพ์. 
อัญชลี แก้วสระศรี, รัตนา นิลเลือ่มและชุลีพร หีตอักษร. (2560). การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

กับแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 37(3); 160-169. 
 
 
 
 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า  
สภาการพยาบาล. (๒๕๕๑). พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที ่
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ๒540  
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. นนทบุรี: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ฐานข้อมูลวิชาการอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซต์ทางการพยาบาล ได้แก่  
     - ProQuest Nursing and Allied Health Source 
      - CINAHL  
     - Clinical Key for Nursing 
     - Scopus 
 

๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - PowerPoint presentation 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการสัมมนา 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 
 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา           
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง      
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร์    
                                        และเวชศาสตร์เขตเมือง 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2005105     การรกัษาพยาบาลข้ันต้น 
                 Primary Medical Care 

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  1 หน่วยกิต           1 (1-๐-2) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
            ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   
 
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป 

โทรศัพท์ 0886566699 
Email: praleena@nmu.ac.th 

2. อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
 

โทรศัพท์ 0860402953 
Email: apichaya.k@nmu.ac.th 
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  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
2. ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
3. อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
4 ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
5 อ.ดร.บุษกร สีหรัตนปทุม - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 
6 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
7 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
8 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
9 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

10 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
11 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
12 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
13 อ.พิสมัย  พิทักษาวรากร - การศึกษามหาบัณฑิต  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๔   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
        ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
        ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
        ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
        วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
                เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย
แยกโรคเพื่อให้การรักษาพยาบาลโรคข้ันต้น การให้ปัจจุบันพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์
รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง  
   
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล 
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 
 

CLO2  ประยกุต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้ันต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจและ
วิเคราะหผ์ลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค
เพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลโรคข้ันต้น การให้ปจัจบุัน
พยาบาล การสง่ต่อผูป้่วยตามขอบเขตของกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสม
เหตผุลและปลอดภัยได้ในการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
Sub PLO2.8 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณขนาดยา
ในการรักษาพยาบาลข้ันต้นได้อย่างถูกต้อง 
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการรักษาพยาบาลข้ันต้นได ้
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  เริม่ใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงยงัไม่มีการ

พัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2  ประยกุต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจและวิเคราะหผ์ลทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้การ
รักษาพยาบาลโรคข้ันต้น การให้ปจัจบุัน
พยาบาล การสง่ต่อผูป้่วยตามขอบเขตของ
กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยได้ใน
การรกัษาพยาบาลข้ันต้น 
Sub PLO2.8 
 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ
ขนาดยาในการรักษาพยาบาลข้ันต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 
Sub PLO4.2, 4.3 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย  

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
รักษาพยาบาลข้ันต้นได ้
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.4 การน าเสนอ (presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 
 
 

6.2 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

      หลักการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะห์
ผลทางหอ้งปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้การรักษาพยาบาลโรคข้ันต้น การใหป้ัจจุบันพยาบาล การสง่ต่อ
ผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมือง  
 Principles of primary medical care; history taking; physical examination, laboratory 
examination, and analysis; differential diagnosis for primary treatments; emergency nursing care; 
referrals based on laws and regulations of the Ministry of Public Health; rational drug use and 
safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, cultural diversity in 
urban society  
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ.ปราลีณา ทองศรี ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตเมือง 

praleena@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.อภิชญา ก้งซ่า ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตเมือง 

apichaya.k@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยที่ ๑ หลักการ
เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
- บทน า การซัก
ประวัติ การส่งต่อ 
การตรวจและการ
วิเคราะหผ์ลทาง
ห้องปฏิบัติการ 
- การตรวจร่างกาย 

2  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.พิสมัย   
พิทักษาวรากร 
 

หน่วยที่ 2 การ
รักษาพยาบาลและ
การสง่ต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของ
กฎหมายและ
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข 
- หัตถการทางการ
พยาบาล 

1  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร. บุษกร   
สีหรัตนปทมุ 
 

หน่วยที่ 3 การ
รักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น และการสง่
ต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของ
กฎหมายและ
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข (ระบบ
ทางเดินหายใจและ
หัวใจ) 
- การติดเช้ือใน
ระบบทางเดิน

3  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.จิรนุช  
งามยิ่งยศ 
 
อ.วิเชษฐ์  
เชิดสันเทียะ 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หายใจ 
ไอเป็นเลือด 
- หายใจล าบาก 
- เจ็บหน้าอก 
 
 
หน่วยที่ 4 การ
รักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น และการสง่
ต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของ
กฎหมายและ
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข (ระบบ
ทางเดินอาหารและ
ปัสสาวะ) 
- ปวดท้อง 
- ท้องเสีย 
- อาการผิดปกติ
ของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

2  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.พนิตนันท์  
พรหมด ำ 
 

หนว่ยที่ 5 การ
รักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น และการสง่
ต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของ
กฎหมายและ
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข (อาการ
ผิดปกติอื่น ๆ ทีพ่บ
ได้บ่อยในแผนก
ผู้ป่วยนอก) 
- ปัญหาในระบบ
ผิวหนัง 
- เหลือง 
- ซีด 
- ปวดศีรษะ 
- ปวดข้อ 
- ไข้ 
- ไข้ออกผื่น 

4  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.นิตยา   
สุขชัยสงค์ 
 
อ.ศศวรรณ  
อัตถวรคุณ 
 
อ.ณัฐศิวัช  
ชุมฝาง 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยที่ 6 การใช้
ยาในการรักษาโรค
เบื้องต้นอย่างสม
เหตผุล 

๒  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.อภิชญำ   
ก้งซ่ำ 
 

หน่วยที่ 7 ประเด็น
การให้การรกัษา
เบื้องต้น 
-การพยาบาลผูป้่วย
จมน้ า 
-การพยาบาลผูป้่วย
ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
-แนวทางการ
พิจารณาให้ Rabies 
vaccine and 
Tetanus vaccine 
-การพยาบาลผู้ที่
ได้รับสารพิษ กรด
ด่าง และ Antidote 
-การพยาบาลผูป้่วย
ที่ถูกงูพิษกัด 
-การพยาบาลที่ถูก
แมลงสัตว์กัดต่อย 

1  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และซือ่สัตย์ 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-
study) 
6.2 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case 
study) 
 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

  4.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.2 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การ
น าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

คณาจารย ์

   รวมช่ัวโมง 15     
 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มรีะเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

Sub PLO1.3 

CLO2  ประยกุต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะห์ผลทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้
การรกัษาพยาบาลโรคข้ันต้น การให้ปจัจบุัน
พยาบาล การสง่ต่อผูป้่วยตามขอบเขตของ
กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยได้ใน
การรกัษาพยาบาลข้ันต้น 
Sub PLO 2.8 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (สอบ ๒ ครั้ง สอบ
ครั้งที่ ๑ ร้อยละ 35 และครัง้ที่ 
๒ ร้อยละ 35) 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (รายงานกรณีศึกษา
ร้อยละ ๕) 
 
 

ร้อยละ ๗๕ 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา
และประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการ
ค านวณขนาดยาในการรักษาพยาบาลข้ันต้น
ได้อย่างถูกต้อง 
Sub PLO4.2, PLO4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษา) 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO4 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
รักษาพยาบาลข้ันต้นได ้
Sub PLO6.2 

6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (ร้อยละ ๕) 
6.3 การน า เสนองานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (ร้อยละ ๑๐) 
 

ร้อยละ ๑๕  

รวม 100 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก  
เผ่ำ  อนันจิ๋ว. (๒๕๖๑). กำรประเมินภำวะสุขภำพและกำรวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: นีโอดิจิตอล. 
วรำภรณ์ บุญเชียง, และวิลำวัณย์ เตือนรำษฎร์. (บ.ก.) (๒๕๖๑). การรักษาโรคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ ๕).เชียงใหม่: 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  
วิโรจน์  ไววำนิชกิจ. (๒๕๖๑). หลักกำรซักประวัติทำงคลินิกเบื้องต้นส ำหรับแพทย์ พยำบำล เภสัชกร และ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
Hogan-Quigley, B.  ( 2017) .  Bates' nursing guide to physical examination and history taking. 

(2nded.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
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Meghan, M.K. and Curtis R.C. (2018). Pocket Primary Care. (2nded.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
      ๖.๒.1 หนังสือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้ันต้นส านักพิมพ์อื่นๆ 
สภาการพยาบาล. (๒๕๕๔). คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ ๔). นนทบุรี: สภาการพยาบาล. 
 ๖.๒.2 ฐำนข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ web site, E-Book, E-Learning เป็นต้น  
  - https://w1.med.cmu.ac.th/family/knowledge/for-doctor/guideline/2847 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า  
      ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลข้ันต้น 
 
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
 ๖.๔.๑ สไลด์ จาก program PowerPoint  ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 
      ๖.๔.2 วีดีทัศน์การตรวจร่างกาย ในระบบ Intranet คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ๖.๔.3 วีดิทัศน์กำรสอน โดยผ่ำนระบบ Online โดยผ่ำน google meet, YouTube เป็นต้น 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการน าเสนองานกลุม่วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

      7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน 
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 



  ๑                                       มคอ.3 

52-๑ 
 

 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ 
                                        ศัลยศาสตร์          

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 ๒๐๐๖๑๐๘   การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
                 Palliative Care   

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๑ หน่วยกิต        ๑(๑-๐-๒) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ.นิรมนต์ เหลาสุภาพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต     

  (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

โทรศัพท์ ๐๘๘- ๕๗๑๔๙๕๑ 
Email: niramon@nmu.ac.th 

2. อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  - Doctor of Philosophy  
  (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    
  (การพยาบาลผู้ใหญ่)   

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๖๔๖๙๔๖ 
Email: Duangrat@nmu.ac.th 
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1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
๑. รศ.ดร.บุญทิวา  สู่วิทย ์ - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)  

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
๒. ผศ.เบญญาภา  มุกสริิทิพานัน - การศึกษามหาบัณฑิต 

- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรือ้รงั (DM/HT)  

๓. ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธ์ิ - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) 

๔. อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๕. อ.นิรมนต์ เหลาสุภาพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

    
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่ ๔   
๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
       ไม่มี 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
       ไม่มี 
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง กระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต การประเมินความต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น            
พหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยตรง
ต่อเวลา 
Sub PLO1.3 
 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
การผดงุครรภ์ และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO2 ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ดูแลแบบประคับประคอง กระบวนการตามธรรมชาติ
ของชีวิต การประเมินความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ได ้
Sub PLO2.6 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดจิิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคองได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO6 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมใน
งานกลุม่วิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุ กต์ ใช้ห ลั ก ก ารแล ะแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การดู แล แบบประ คับป ระคอ ง 
กระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต การ
ประเมินความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
ในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองได ้
Sub PLO2.6 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
2.10 การน าเสนอ (presentations) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง
ได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

๕ .1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO6.2 

6.2 การอภิปรายกลุม่ (group 
discussions) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO6 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในงานกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 

8.3 การน าเสนอ (presentations) 
8.6 ก า ร อ ภิ ป ร าย ก ลุ่ ม  ( group 
discussions) 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง กระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต การ
ประเมินความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Principles and concepts of palliative care, the process of nature of life, assessing the 
needs of patients and their families in the terminal phase, symptom management, end of life 
care; rational drug use and safety by applying nursing process for holistic care; regarding moral, 
ethics, cultural diversity in urban society 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

๑๕ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
- ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ.นิรมนต์   เหลาสุภาพ           ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

niramon@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

Duangrat@nmu.ac.th ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
 
๕.๑  แผนการสอน 

 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

หน่วยท่ี 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับ 
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
   - ความหมาย 
   - ความส าคัญของการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
   - ระบบและนโยบายการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
   - ทีมสหสาขาวิชาชีพในการ
ดูแลแบบประคับประคอง 
   - แนวคิดและบทบาท
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองแบบองค์
รวม  
 
  - การวางแผนการดูแล
ล่วงหน้า (advanced care 
plan: ACP)  
 - การท าหนังสอืแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรบับริการ
สาธารณสุขฯ (Living wills) 

๒ - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

ผศ.เบญญาภา 
มุกสริิทิพานัน/ 
อ.นิรมนต์  
เหลาสุภาพ 

หน่วยท่ี ๒ หลักการสื่อสาร
เพ่ือการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
- การสื่อสารตามระยะ 
ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจ
ระยะต่างๆ ของคูเบอรร์อส 
(Kubler-Ross) 

๒ - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 

ผศ.ดร.สุณี  
เวชประสิทธ์ิ/ 
อ.นิรมนต์  
เหลาสุภาพ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- การสื่อสารเพื่อการบ าบัด 
- การแจ้งข่าวร้าย (Breaking 
bad news) 
- การทบทวนเรื่องราวชีวิต 
- การท าประชุมกลุม่
ครอบครัว 
(family meeting) 

 
 

 
 

หน่วยท่ี ๓ การประเมิน การ
จัดการกลุ่มอาการและการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- การใช้แบบประเมินต่าง ๆ  
- การจัดการอาการ 
(Symptom management): 
อาการปวด หายใจหอบ
เหนื่อย  
เหนื่อยล้า สับสน คลื่นไส้ 
อาเจียน เบื่ออาหาร และ
ท้องผูก เป็นต้น ทัง้แบบไม่ใช้
ยาและการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลและปลอดภัย 
- การประเมินความต้องการ
แบบองค์รวมในผูป้่วยระยะ
สุดท้ายและครอบครัว 
- อาการแสดงของผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 
- การพยาบาลผู้ป่วยในระยะ
สุดท้ายและครอบครัว 
- การวางแผนจ าหน่าย 
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ที่บ้าน  

๓ 

 

 

 

 

- 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.นิรมนต์  
เหลาสุภาพ/ 
อ.ดร.ดวงรัตน์  
กวีนันทชัย 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๔ การตาย ความ
ตาย การสูญเสีย และความ
เศร้าโศก 
- การตาย และความตาย  
- การสูญเสียและความเศร้า
โศก 

๒  

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 

ผศ.ดร.สุณี  
เวชประสิทธ์ิ 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

- ผลกระทบและบทบาท
พยาบาล 
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ตามหลกัศาสนา 
- การดูแลครอบครัวภายหลงั
ผู้ป่วยเสียชีวิต 

กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

examination 
 
 

หน่วยท่ี ๕ กฎหมายและ
จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
-กฎหมาย และจริยธรรมใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- ประเด็นทางกฎหมาย และ
ประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้่วย
ระยะสุดท้าย 

๒ - 

 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

รศ.ดร.บุญทิวา  
สู่วิทย ์

 

หน่วยท่ี ๖ หลักการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เฉพาะโรค  
- ผู้ป่วยมะเร็ง 
- ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส ์
- ผู้สูงอายุ 
- ผู้ป่วยโรคระบบประสาท 
- ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 
- ผู้ป่วยโรคหัวใจ  
- ผู้ป่วยโรคปอด 
- ผู้ป่วยโรคตับ 
- ผู้ป่วยเด็ก เป็นต้น 

๒ - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 
 

1.2 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 
 

อ.นิรมนต์  
เหลาสุภาพ/ 
อ.ดร.ดวงรัตน์  
กวีนันทชัย 
 

หน่วยท่ี ๗ การวิเคราะห์
กรณีศึกษาและบูรณาการ
ความรู้เพ่ือการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 

๒ - 1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.4, 6.๗ กรณีศึกษา 
(case study) 
2.8,๖.๒,๘.๖ การ
อภิปรายกลุ่ม (group 
discussions) 
2.10, ๘.๓ การน าเสนอ 
(presentations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
1.2, ๘.๑ 
การสงัเกต
พฤติกรรม 
๔.๑,๕.๑,๖.๔ 
การประเมิน 
ผลงานที่ได้รบั

- คณาจารย์ผู้
ร่วมสอน 
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 หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล ผู้สอน 
บรรยาย ทดลอง 

4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
๕.1 การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสบืค้นกิจกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

มอบหมาย 
 
 
 
 

รวม 15 -    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
(การส่งรายงาน ร้อยละ ๒.๕ และ 
การเข้าช้ันเรียน ร้อยละ ๒.๕) 

ร้อยละ ๕ 
 

CLO2 ประยุกต์ ใช้หลักการและแนวคิด
เกี่ ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง 
กระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต การ
ประเมิ นความต้อ งการของผู้ ป่ วยและ
ครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการ
รบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO2.6 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (การสอบ MCQ 
สอบครั้งที่ ๑ และสอบครั้งที่ 2 
ร้อยละ ๖๐) 
2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง ร้อยละ ๕) 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (การน าเสนอการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
ร้อยละ ๕) 

ร้อยละ ๗๐ 
 



  ๑๐                                       มคอ.3 

52-๑๐ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO3 เขียนรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง) 

ร้อยละ ๕ 

CLO4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคองได ้
Sub PLO5.2 

๕.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงาน ร้อยละ ๒.๕
และการน าเสนอการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง ร้อยละ ๒.๕) 

ร้อยละ ๕ 
 

CLO5 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและ
ข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO6.2 

6.4 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงาน ร้อยละ ๕
แล ะ ก าร น า เส น อ วิ เค ร าะ ห์
กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ร้อยละ ๕) 

ร้อยละ ๑๐  
 

CLO6 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในงานกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาได ้
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม  
(การน าเสนอการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง) 

ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
ขวัญชัย วิศิษฐานนท์. (2561). คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)           

แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 
บุษยามาศ ชีวสกุลยง และคณะ. (๒๕๕๘). การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เชียงใหม่: กลางเวียงการพิมพ์. 
พรทวี ยอดมงคล และบังอร ไทรเกตุ. (๒๕๕๘). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : แบบประคับประคอง  
 (Palliative Care). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
Author, U. (2017). Palliative care: Perspectives, practices and impact on quality of life, a global 

view. New York: Nova Science Publishers. 
Henry, B., Agarwal, A., Chow, E., & Merrick, J. (2017). Palliative care: Psychosocial and ethical 

considerations. New York: Nova Science Publishers. 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓). คู่มือการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย  
           (ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์). นนทบรุี: ส านักงานกิจการโรงพิมพอ์งค์การสงเคราะห์ทหาร 
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           ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
สภาการพยาบาล. (2558). แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลนิิก: การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่   
           Clinical nursing practice guidelines: Palliative care in adult patients. นนทบรุี:  
           สภาการพยาบาล. 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   
ทัศนีย์ ทองประทีป. (๒๕๕๒). พยาบาล: เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร:  
 วี พริ้นท์. 
อนงค์ ภิบาล. (2557). การส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส . 

ปัตตานี: โรงพิมพ์มิตรภาพ. 
 ๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - วิดีโอสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายต่าง ๆ 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก          

และการผดุงครรภ์   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2004108  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 3 
     (Practicum in Maternal Newborn Nursing and  

Midwifery 3)  

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
   3 หน่วยกิต  3 (๐-9-3) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ทาโน 

 
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) 

โทรศัพท์ 089-2383645 
Email: parichart@nmu.ac.th 

2 ผศ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข ์
 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(อุดมศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก)  

โทรศัพท์ 081-5843603 
Email: sumitta@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

1 ผศ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

๑: ๗-๘ 

2 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ทาโน - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๑: ๗-๘ 

mailto:parichart@nmu.ac.th
mailto:sumitta@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
3 อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร - Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

(Midwifery) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสงู) 

๑: ๗-๘ 

4 อาจารยเ์พียงขวัญ  ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(สาชาวิชาการผดุงครรภ์) 
๑: ๗-๘ 

5 อาจารยส์ิราวรรณ  กรุณา - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาชาวิชาการผดุงครรภ์) 

๑: ๗-๘ 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๔   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 

วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถ ท าคลอดทารก และรกในรายปกติ ช่วยท าคลอดในราย
ผิดปกติ ที่ได้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการ มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด วางแผน
และให้การพยาบาลผู้คลอดและทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอดทั้งในรายปกติ ผิดปกติ ที่ได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการ มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน เตรียมช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมืองได ้
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2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทร โดยค านึงถึงสทิธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ ในการพยาบาลผู้คลอด    
ทั้งในรายปกติ ผิดปกติที่ได้รบัการท าสูติศาสตร์
หัตถการ มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน 
การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทหีลงัคลอดและเตรียม
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดได้ 
Sub PLO2.3 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ในระยะคลอด รวมทัง้การสง่เสรมิการเลี้ยงลกู
ด้วยนมแม่ และการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในระยะ
คลอดได ้
Sub PLO3.2 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ 
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล ใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา และคาดคะเนเวลา
คลอด วิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งทีเ่รียนรู้และสรุปเป็น
องค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอด
และทารกแรกเกิดได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาใหผู้้คลอด
และทารกแรกเกิดภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐาน
และข้อมลูต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม 
Sub PLO8.2  

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

สุขภาพ และผู้คลอดเรื่องการดูแลในระยะคลอดใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ ในการ
พยาบาลผู้คลอด ทัง้ในรายปกติ ผิดปกติที่ได้รบั
การท าสูติศาสตรห์ัตถการ มีภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลทารก
แรกเกิดทันทหีลงัคลอดและเตรียมช่วยฟื้นคืน
ชีพทารกแรกเกิดได ้
Sub PLO2.3 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติ 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะคลอด รวมทั้ง
การสง่เสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการใช้
ยาอย่างสมเหตผุลในระยะคลอดได ้
Sub PLO3.2 

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม
3.7 การสอบ OSCE 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา และ
คาดคะเนเวลาคลอด วิเคราะห์ข้อมูลจากสิง่ที่
เรียนรู้และสรปุเป็นองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้คลอดและทารกแรกเกิดได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาใหผู้้
คลอดและทารกแรกเกิดภายใต้เหตผุล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม 
Sub PLO8.2  

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้คลอดเรือ่งการดูแลในระยะ
คลอดในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 



 ๖ มคอ. 4 
 

53-๖ 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะคลอดในการดูแลผู้คลอดที่มีการคลอด
ปกติและผิดปกติ ได้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการ มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด การท าคลอดในภาวะฉุกเฉิน 
การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีทั้งในภาวะที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ระยะคลอด  การใช้ยาอย่างอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมือง 

Clinical practice in maternal-newborn nursing and midwifery in intrapartum period 
care for pregnant women with normal and abnormal childbirth; pregnant women with 
obstetrical procedures; complications during childbirth; emergency childbirth; immediate 
neonatal care with or without complications; breastfeeding promotion during childbirth; 
rational drug use and safety by applying the professional process and midwifery  continuity 
of care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society   
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

4.2.1 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ในระยะคลอด การรับใหม่ผู้คลอด การเฝ้าคลอด ในระยะที่ ๑         
การตรวจภายในทางช่องคลอด คะเนการคลอด โดยใช้ Friedman’s curve หรือ Partograph ท าคลอดปกติ 
ประเมินสภาพทารกแรกเกิดโดยใช้ Apgar scores การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด ตรวจร่างกาย
ทารกแรกเกิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอด การพยาบาลมารดาในระยะ 2 ช่ัวโมงหลังคลอด 
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง หรือภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ประเมินสภาพทารกแรกเกิด 
และเตรียมความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) 

4.2.2 ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด 
 4.2.3 การประชุมปรึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงาน (pre-post conference) 

4.2.4 การประชุมปรึกษาเชิงเนื้อหา (Content conference)  
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. รายงานการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเนือ้หาความรู้
ทางการผดุงครรภ์  

๑. ส่งเมื่อกลับเข้าหอพกั  

๒. รายงานการคลอด คนละ ๑ ราย ๒. ส่งรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห ์

๓. รายงานกรณีศึกษาผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน หรือผู้คลอดที่ได้รบัการท า
สูติศาสตรห์ัตถการ นักศึกษา ๒ - ๓ คน /๑ ฉบับ 
พร้อมทั้งการน าเสนอ 

๓. ส่งรายงานก่อนน าเสนอ ๒ วัน 
 
 
 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
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๔.๔.๑ ตรวจรายงานการสรุปองค์ความรู้การผดุงครรภ์ และการพยาบาลในระยะคลอดทั้งปกติและ
ผดิปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง  และ
แก้ไข ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ๒ วัน 

๔.๔.๒ ตรวจรายงานการคลอด พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไปแก้ไข 
และส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห์ 

๔.๔.๓ ตรวจรายงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง และน าไปแก้ไข
ก่อนน าเสนอ ๒ วัน 

๔.๔.๔ ตรวจผลการสอบข้อเขียนของนักศึกษาก่อนข้ึนฝึกประสบการณ์ เพื่อประเมินความรู้นักศึกษา 
พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไปแก้ไข 

๔.๔.๕ ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนที่
นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 

๔.๔.๖ จากผลการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม

ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผน          

การจัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
4.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผลและสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา  ปัญหาจาก      

การฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานและสตรีในระยะคลอดให้นักศึกษาดูแล 
๔.๖.๔ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๔.๖.๕ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล    

การวางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝกึทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่
มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
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๔.๗.๓ การท าสื่อการสอนออนไลน์ ได้แก่ VDO clip การสอนบรรยายของอาจารย์ หัวข้อ สรุปองค์
ความรู้การพยาบาลในระยะ ๑-๔ ของการคลอด การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในระยะคลอด การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด และ VDO clip สาธิตการท าคลอด การตรวจรก 

๔.๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Classroom ซึ่งนักศึกษาสามารถดูซ้ าได้ 

๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึก 

 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
๔.๘.1 ห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
๔.๘.2 ต ารา หนังสือ วารสารทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และการพยาบาลในระยะคลอด บนหอ

ผู้ป่วย 
๔.๘.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ ส าหรับฝึกทักษะการท าคลอด และ          

การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด 
๔.๘.4 ที่พักส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๔.๘.5 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดโรงพยาบาลที่ จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ได้แก่  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 3 โดย 

5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ดังนี ้

๑) อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๑, 2 และ 3 

๒) ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่างๆ เช่น การตรวจครรภ์ การสวน
ปัสสาวะ การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุ การค านวณการให้ยาและสารน้ า เป็นต้น 

๓) ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑, 2 และ 3 
๕.๒.๒ แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 3 สมุดรายงานการคลอด แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ประเมินผู้สอน และประเมินแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ 

๕.๒.3  การเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกปฏิบัติในสปัดาห์แรกของการฝึกภาคปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดย 
 5.2.3.1 ประเมินความพร้อมด้านความรู้ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
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 5.2.3.2 ฝึกทักษะในการตรวจภายในช่องคลอด การหมุนกลไกการคลอด การท าคลอดทารก รก 
การผูกตัดสายสะดือ ในห้องปฏิบัติการจ าลอง LRC ทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองการแพร่กระจายเช้ือ   
(กรณีที่มีโรคระบาดติดเช้ือ)   

๕.๒.4 แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
  ต าราและเอกสารหลัก 
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. (2558). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตัง้ครรภ์และคลอด. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
นันทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ. (2561). การพยาบาลผดุงครรภ์ : สตรทีี่มี

ภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: โครงการต ารา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นันทพร แสนศิริพันธ์. (2558). การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่ : 

โครงการต ารา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 
Bowden, Jan, edited Manning, Vicky, edited. (2017). Health Promotion in Midwifery: Principles 

and Practice. (3rd ed). London: Hodder Arnold,. 
Chapman, V., & Charles, C., (eds.). (2013). The Midwife`s labour and birth handbook. Oxford: 

Wiley-Blackwell Publications. 
  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  หนังสือได้แก่ 
Cunningham, F. G., (ed.). (2014). Williams obstetrics. New York: McGraw-Hill Medical. 
Pairman, S. (2015). Midwifery: preparation for practice. Edinburgh: Churchill Livingstone. 

วารสาร ได้แก่  
   1. Woman and Birth (Australian College of Midwives)  
   2. American College of Nurse - Midwives  
   3. Journal of Midwifery & Women’s Health  
    4. British Journal of Midwifery  
 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่ 
   1. Birth: Issues in Perinatal Care  
   2. Breastfeeding Review  
   3. Cochrane Library 
   4. Evidenced Based Midwifery  
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตกิ่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และการผดงุครรภ์ 3 และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการ
ให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 และ
ช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ 
หมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบ
ประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
5.5 การจัดการความเสี่ยง 

๕.๕.๑ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติมีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 5.5.1.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

 5.5.1.2 แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามมาตรการป้องกัน
โรค เช่นการผูก mask ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอลเจล การเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ เป็นต้น 

 5.5.1.3 ท าการสอนอย่างใกล้ ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตาม
มาตรฐานทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา การท าคลอดทารก รก และอื่นๆ 

 5.5.1.4 ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบนหอผู้ป่วยถึง
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 5.5.1.5 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เสี่ยงต่อผู้คลอดและทารกใน
ครรภ์ในขณะที่ไม่มีอาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 

 5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน 

 5.5.1.7 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง และนักศึกษา 

๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามี
วิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 5.5.2.1 ประชุมปรึกษาหารือก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 

 5.5.2.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 

 5.5.2.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ประจ าห้องคลอดตรวจสอบสมดุบันทึกประสบการณ์และ
จัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากห้องคลอดน้ันๆ 

 5.5.2.4 ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.1 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก

ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 5.5.3.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตใุห้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
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หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 

6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
มารดาทารก และการผดงุครรภ์ ในการ
พยาบาลผู้คลอด ทัง้ในรายปกติ ผิดปกติที่
ได้รับการท าสูติศาสตรห์ัตถการ มี
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน 
การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทหีลงัคลอด
และเตรียมช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดได้ 
Sub PLO2.3 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการคลอด)  
2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 15 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ในระยะคลอด 
รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในระยะคลอดได ้
Sub PLO3.2 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสังเกตพฤติกรรม 
3.7 การสอบ OSCE 

ร้อยละ60 
 
 
 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา 
และคาดคะเนเวลาคลอด วิเคราะห์ข้อมลูจาก
สิ่งทีเ่รียนรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ได ้
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (รายงานการสรุปองค์
ความรู้) 
 

ร้อยละ 2.5 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์

5.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (การน าเสนอกรณีศึกษา) 

ร้อยละ 2.5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

ต่อผู้คลอดและทารกแรกเกิดได ้
Sub PLO5.2 

 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาให้
ผู้คลอดและทารกแรกเกิดภายใต้เหตุผล 
ข้อเท็จจรงิ หลักฐานและข้อมลูต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 5 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม 
Sub PLO8.2  

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ 5 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้คลอดเรือ่งการดูแลในระยะ
คลอดในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสังเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผู้รับบริการ/
อาจารย์ /อ าจารย์พี่ เลี้ ย ง  แล ะ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด  โดยนักศึกษาจะได้รับ         
การประเมินในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับ     
การตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนที่
จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 

๖.๒.๓ ประเมินการท าคลอดปกติ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินใน
ระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๔ ประเมินรายงานการคลอด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับ      
การตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการประเมินให้
คะแนนจริง 

๖.๒.๕ ประเมินผลการให้การพยาบาลทารกแรกเกิดในรายคลอดปกติ มีภาวะเสี่ยง และภาวะฉุกเฉิน
ในระยะคลอด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมิน
เพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๖ ประเมินผลการส่งเสริมการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด  โดยนักศึกษาจะได้รับ          
การประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๗ ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๘ ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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๖.๒.๙ ประเมินการให้การพยาบาลผู้คลอดที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๑๐ ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบสิ้นสุดหลังการฝึกปฏิบัติ 
 6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 

๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  

6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือกนั 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา 

7.1.1.1 ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอของ
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสม
ของผู้คลอด คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง 

7.1.1.2 ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.1.3 ให้ ข้อ เส นอแนะในก ารปรับป รุ งการจั ดป ระส บการณ์ ภาคป ฏิบั ติ แล ะ                     

ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
7.1.1.4 ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง โดยการเขียน 

reflection และท าแบบประเมิน 
7.1.2  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชา 

7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน    
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของสตรี ในระยะคลอด 

7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
7.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 
 

7.1.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
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 7.1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

 7.1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของ
ผู้ใช้บริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 

 7.1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
 7.1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.4  อ่ืนๆ 
 7.1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 7.1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 

7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ

ศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2005106  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
      (Practicum in Primary Medical Care) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
   2 หน่วยกิต  2(๐-6-2) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อาจารย์ศศวรรณ อัตถวรคุณ 

 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
 

โทรศัพท์ 087-7176799  
Email: sasawan@nmu.ac.th 

2 อาจารย์ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

โทรศัพท์ 090-9835157 
Email: natshiwat@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/
กลุ่ม 

1 อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล
สาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

2 ผศ.วัลยา ตูพานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

3 อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

4 ผศ.ปราลีณา ทองศร ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

mailto:sumitta@nmu.ac.th
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา/
กลุ่ม 

5 อ.ดร.บุษกร สหีรัตน
ปทุม 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว) 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลอาชีวอนามัย 

1:7-8 

6 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

7 อ.พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

8 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

9 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

10 อ.อภิชญา ก้งซ่า พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

11 อ.จิรนุช งามยิง่ยศ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

12 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

13 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Ph.D. (Tropical Medicine) Major in Tropical 
nutrition and Food Science 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

1:4 
 

14 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลสาธารณสุข) 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต)์ 

1:4 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/

กลุ่ม 
    
    

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๔   
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1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและวิเคราะห์ผลทาง
ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยแยกโรค รักษาพยาบาลข้ันต้น ให้ค าแนะน าและส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วย ประเมินผลการรักษาเบื้องต้น การให้ปัจจุบันพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมในสังคมเมือง 
 
2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการรกัษาพยาบาลข้ันต้น ด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผูป้่วย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล
ข้ันต้น รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตผุลได้ 
Sub PLO2.8 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ปฏิบัติการรกัษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ  
การตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะหผ์ลทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การ
รักษาพยาบาลข้ันต้น การให้ค าแนะน าและสง่เสรมิ
ศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย การประเมิน
ผลการรกัษาเบือ้งต้น การให้ปจัจบุันพยาบาล การส่ง
ต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้การใช้ยาอย่างสมเหตผุล
และปลอดภัยได้ 
Sub PLO3.7 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

CLO5 เขียนรายงานกรณีศึกษา บันทกึทางการ
พยาบาล ใช้หลกัทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา
Sub PLO4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและผูร้ับบรกิาร 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม 
ในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
Sub PLO8.2  

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และผูร้ับบริการในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ปฏิบัติการรกัษาโรคเบื้องต้นด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น รวมทั้งการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลได ้
Sub PLO2.8 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  

CLO4 ปฏิบัติการรกัษาพยาบาลข้ันต้น การซัก
ประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจและ
วิเคราะหผ์ลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษาพยาบาลข้ันต้น การให้
ค าแนะน าและส่งเสริมศักยภาพในการดูแล
ตนเองของผูป้่วย การประเมินผลการรักษา
เบื้องต้น การใหป้ัจจุบันพยาบาล การสง่ต่อ
ผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้การใช้ยาอย่างสม
เหตผุลและปลอดภัยได้ 
Sub PLO3.7 

3.3 การฝกึปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.8 การประชุมกลุ่มกอ่น-
หลงัปฏิบัตงิาน 
 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม
3.7 การสอบ OSCE 

CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา  
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน

6.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การพัฒนาตนเองและผู้รบับริการ 
Sub PLO5.2 

ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม 
Sub PLO8.2  

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้รบับริการในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะห์
ผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลข้ันต้น การให้ค าแนะน าและส่งเสริมศักยภาพใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วย การประเมินผลการรักษาเบื้องต้น การให้ปัจจุบันพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสมเหตุผ ลและปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึง ถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Practicum in primary medical care, history taking, physical examination, 
laboratory examination, and analysis; differential diagnosis; primary medical care; health 
information, and promoting self-care potential in patents; evaluation of primary treatments; 
emergency nursing care, and the patient’s referral in the law and regulations of the Ministry 
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of Public Health; rational drug use and safety by applying nursing process for holistic care; 
regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

4.2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติ 
 4.2.1.1 ท ารายงานกรณีศึกษาตัวอย่าง 
 4.2.1.2 ศึกษาวิดีทัศน์สาธิตการตรวจร่างกายและทบทวนทักษะการท าหัตถการที่ส าคัญ 

   4.2.1.3 เตรียมความพร้อมทบทวนทักษะต่าง ๆ ก่อนข้ึนฝึกโดยอาจารย์นิเทศ 
    1) ฝกึปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง (Simulation based Learning)   
    2) ตรวจร่างกาย Head to toe 
    3) ปฏิบัติทักษะพเิศษ (special test) และฝกึทักษะการเยบ็แผล ผ่าฝี ถอดเล็บ  

4.2.2 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ณ แผนกผู้ป่วยนอก/ แผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป และแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 4.2.3 การประชุมกลุ่ม (group conference) 
 4.2.4 สอบ OSCE (วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน) 
 
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
ฝึกปฏิบัตงิาน  
แผนกผู้ป่วยนอก/ แผนกตรวจรักษาโรคท่ัวไป และ 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ฝึ กป ระสบการณ์ และบั นทึ กร ายงานการฝึ ก
ประสบการณ์ทุกวัน โดย นักศึกษาทุกคน จะต้องฝึก
ประสบการณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรคและให้
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่างน้อย 8 ราย 
- การปัจจุบันพยาบาล  (การแก้สารมีพิษ การให้
วัคซีน การแก้ไขภาวะเป็นลม ช็อค ชัก) อย่างน้อย 2 
ราย 
- การท าศัลยกรรมเล็กผ่าฝี ถอดเล็บ และ/หรือท า
การเย็บแผล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) อย่างน้อย 1 ราย  
- ช าระตกแต่งบาดแผล อย่างน้อย 1 ราย 
- การส่งต่อผู้ป่วย 1 ราย 

1) เอกสารหมายเลข 06 
ใบสรุปประสบการณ์ การตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น (OPD) 
(8 ราย) 
2) เอกสารหมายเลข 04 
แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
3) เอกสารหมายเลข 07  
แบบบันทึกประสบการณ์ การฝึกทักษะหัตถการ และให้
การรักษาพยาบาล (ER) 
4) เอกสารหมายเลข 08, 09  
แบบประเมินให้คะแนนการฝึกปฏิบัติ และการจัดการ
เรียนการสอน (ส าหรับนักศึกษา) 

- การประชุมกลุ่ม (group conference) ทุกวันภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน 

- เป็นผู้น า Conference case คนละ 1 ราย  
(งานเดี่ยว) 

ภายในระยะเวลาการข้ึนฝึกปฏิบัติ 

- ท ารายงานกรณีศึกษา จากการศึกษาผู้ป่วย  1) เอกสารหมายเลข 05  
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รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้จ านวน  1  ราย  
(งานเดี่ยว)  

แบบฟอร์มรายงานกรณีศึกษา การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
ราย ส่งรายงานกรณีศึกษาภายในวันสุดท้ายของการฝึก
ปฏิบัติงาน 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ อาจารย์ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษาก่อนการประชุมร่วมกับนักศึกษา เพื่อ ติดตามและ
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  
 ๔.๔.๒  อาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และ
ท าความเข้าใจร่วมกับนักศึกษา รวมทั้งช้ีแนะและสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและความมั่นใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริง 
 ๔.๔.๓  อาจารย์ผู้สอนประชุมปรึกษาร่วมกับนักศึกษาทุกวันภายหลังการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ          
เพื่อประเมินและติดตามผลการฝึกปฏิบัติแต่ละวันพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้
น าไปแก้ไขก่อนวันปฏิบัติงานในวันถัดไป 
 4.4.4 อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ 
และให้อาจารย์ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
 4.4.5 อาจารย์ผู้สอนแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสอบสมุดบันทึก
ประสบการณ์และจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  
 ๔.๔.6 สอบ OSCE เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิในการฝึกปฏิบัติงานในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน 
 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม

ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ

จัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 

4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
4.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผลและให้การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงาน 
๔.๖.๔ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
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๔.๖.๕ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการ
วางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่
มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๗.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยโพสต์เอกสาร และสื่อต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาฯ ผ่าน Google Classroom ซึ่งนักศึกษาสามารถดูซ้ าได้ ได้แก่ ได้แก่ การตรวจร่างกาย 
Head to toe การตรวจพิเศษ การเย็บแผล ผ่าฝี ถอดเล็บ และจัดหาวันเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติจริง 

๔.๗.4 จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๔.๗.5 ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึก 
 

 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
๔.๘.1 ห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
๔.๘.2 ต ารา หนังสือ วารสารทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลข้ันต้น บนหอผู้ป่วย 
๔.๘.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ ส าหรับฝึกทักษะการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
๔.๘.4 ที่พักส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๔.๘.5 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดโรงพยาบาลที่ จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ได้แก่  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาล
ข้ันต้น 

5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ดังนี ้

๑) อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
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๒) ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่างๆ เช่น การตรวจร่างกาย Head to 
toe การตรวจพิเศษ การเย็บแผล ผ่าฝี และการถอดเล็บ การรักษาโรคเบื้องต้น เป็นต้น 

๕.๒.๒ แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ประเมินผู้สอน และประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 

๕.๒.3  การเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกปฏิบัติในสปัดาห์แรกของการฝึกภาคปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดย 
 5.2.3.1 ประเมินความพร้อมด้านความรู้ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
 5.2.3.2 ฝึกทักษะในการตรวจรักษาข้ันต้น 
๕.๒.4 แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตกิ่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น 
และช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การ
มอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และ
แบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ 

  
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น และช้ีแจงรายละเอียดของ
วิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ หมายงาน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  

 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 

๕.๕.๑ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติมีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 5.5.1.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

 5.5.1.2 แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการ
ป้องกันโรค เช่นการสวมหน้าการอนามัย (mask) ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอ
ฮอลเจล การเว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น 

 5.5.1.3 ท าการสอนอย่างใกล้ ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตาม
มาตรฐานทางการพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาลข้ันต้น การส่งต่อ และอื่นๆ 

 5.5.1.4 ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบนหอผู้ป่วยถึง
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 5.5.1.5 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลทีเ่สีย่งต่อผู้รับบรกิารขณะที่ไม่
มีอาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 

 5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน 

 5.5.1.7 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง และนักศึกษา 

๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามี
วิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี ้

 5.5.2.1 ประชุมปรึกษาหารือก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 

 5.5.2.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิอาจารยพ์ี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
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 5.5.2.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษา 

 5.5.2.4 ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.1 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 5.5.3.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก

ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 5.5.3.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 

 
หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 

6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการรกัษาโรคเบื้องต้นด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึง
สิทธิผูป้่วยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 
 

ร้อยละ 5 
 

CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น รวมทั้งการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลได ้
Sub PLO2.8 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณี ศึกษา (รายงานกรณี ศึกษา 
การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย) 
2.8 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย  

ร้อยละ 10 
 
 
 

CLO4 ปฏิบัติการรกัษาพยาบาลข้ันต้น  
การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจ
และวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัตกิาร การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลข้ันต้น 
การให้ค าแนะน าและสง่เสรมิศักยภาพในการ
ดูแลตนเองของผูป้่วย การประเมิน
ผลการรกัษาเบือ้งต้น การให้ปจัจบุันพยาบาล 
การสง่ต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมาย

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.7 การสอบ OSCE  

ร้อยละ 60 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้การ
ใช้ยาอย่างสมเหตผุลและปลอดภัยได้ 
Sub PLO3.7 
CLO5 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณยา  
Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (รายงานกรณี ศึกษา 
การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย) 

ร้อยละ 5 

CLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ต่อการพฒันาตนเองและผู้รบับริการ 
Sub PLO5.2 

6 .1 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณี ศึกษา 
การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย) 
 

ร้อยละ 5 

CLO7 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ 5 

CLO8 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม 
Sub PLO8.2  

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
 

ร้อยละ 5 

CLO9 สื่อสารระหว่างเพือ่นร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ และผู้รบับริการในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด  โดยนักศึกษาจะได้รับ         
การประเมินในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.2 ประเมินการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.3 ประเมินรายงานกรณีศึกษา การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยรายงาน
ของนักศึกษาจะได้รับ การตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ก่อนที่
จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 

๖.๒.4 ประเมินผลการให้การรักษาพยาบาลข้ันต้น โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก
เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.5 ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบ OSCE ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
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๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
 

6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด

และน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน 
 

6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือกนั 

โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
7.1.1  นักศึกษา 

7.1.1.1 ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอของ
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสม
ของผู ้รับบริการ คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง 

7.1.1.2 ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.1.3 ให้ ข้อ เส นอแนะในก ารปรับป รุ งการจั ดป ระส บการณ์ ภาคป ฏิบั ติ แล ะ                     

ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
7.1.1.4 ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  อาจารย์พี่ เลี้ยง และท าแบบ

ประเมิน 
7.1.2  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชา 

7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน    
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนผู้รับบริการ 

7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
7.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

7.1.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 7.1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
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 7.1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนผู้รับบริการ คุณภาพการ
ดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 

 7.1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
 7.1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 
7.1.4  อ่ืนๆ 
 7.1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 7.1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 
 

7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตเมือง  
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข. ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2005107  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2  
    Practicum in Community Health Nursing 2 

1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
    3 หน่วยกิต  3 (๐-9-3) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อาจารย์ จิรนุช งามยิ่งยศ 

 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

โทรศัพท์ 097-1055125 
Email: jiranuch@nmu.ac.th 

2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วัลยา  
ตูพานิช 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลสาธารณสุข) 

โทรศัพท์ 096-1462415 
Email: walaya@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/

กลุ่ม 
1 ผศ.วัลยา ตพูานิช - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
1:7-8 

2 อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสขุ) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

3 อ.นิตยา งามด ี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

4 ผศ.ปราลีณา ทองศรี - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/

กลุ่ม 
5 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
1:7-8 

6 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

7 อ.บุษกร สีหรัตนปทุม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบั ติ
ครอบครัว) 

1:7-8 

8 อ.พนิตนันท์  พรหมด า - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1:7-8 

9 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ - Ph.D. (Tropical Medicine) Major in Tropical 
nutrition and Food Science 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) 
   (มีประสบการณ์สอนการพยาบาลอนามัยชุมชน 6 ปี) 

1:7-8 
 

10 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1: 7-8 

11 อ.อภิชญา ก้งซ่า - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

12 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

13 อ.จิรนุช งามยิ่งยศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

14 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 

1:7-8 

 
  1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนัก ศึกษา/
กลุ่ม 

    
 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
  ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๔   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
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1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ ปฏิบัติกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ตั้งแต่การ
เตรียมชุมชน ท าแผนที่ชุมชน ศึกษา/ส ารวจสุขภาพชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล วินิจฉัยปัญหา
อนามัยชุมชน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนเขตเมืองแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน ประเมินผลการด าเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมการมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 
และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้
กระบวนการพยาบาล ด้วยความเมตตา กรุณา และ
เอื้ อ อ าท ร โดยค านึ ง ถึ งสิ ท ธิผู้ ป่ วย แล ะความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 

CLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ในการเตรียมชุมชน จัดท าแผนที่ชุมชน ศึกษา/
ส ารวจสุขภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหาชุมชน ระบุ
ปัญหาชุมชน จัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 
ศึกษาส าเห ตุ ของปัญ ห า  วางแผนแก้ปั ญ ห าฯ 
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน   ติดตาม/
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน และจัดท า
รายงานได ้ 
Sub PLO2.8 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 
 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลอนามัยชุมชน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชนเขตเมือง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัย โดยค านึ ง ถึงคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมืองได ้ 
Sub PLO3.7 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝ่เรียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เขียนรายงานกระบวนการพยาบาลอนามัย
ชุมชน แผนที่ชุมชน รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย  
Sub PLO4.2 
CLO6 วิเคราะห์ ข้อมูลสุขภาพชุมชน โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน จ านวน ร้อยละ และสถิติทางระบาดวิทยาได ้
Sub PLO4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และประชาชนในชุมชนได ้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ 
 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO9 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม 
ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้  
Sub PLO8.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รับบริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ และประชาชนเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบี ยบป ฏิบั ติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 
 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 

CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้อ
อาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม โด ย แ บ บ ป ร ะ เมิ น
ภาคปฏิบัติ 
 

CLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  ในการ
เตรียมชุมชน จัดท าแผนที่ ชุมชน 
ศึ ก ษ า /ส า ร วจ สุ ขภ าพ ชุ ม ช น 
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน ระบุปัญหา
ชุมชน จัดล าดับความต้องการและ
ปัญหาชุมชน ศึกษาสาเหตุของ
ปั ญ ห า  ว า ง แ ผ น แ ก้ ปั ญ ห าฯ 
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัย
ชุมชน  ติดตาม/ประเมินผลการ
แก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน  และ
จัดท ารายงานได ้ 
Sub PLO2.8 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การป ระชุมกลุ่ ม  (group 
conference) 
 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย  
2.9 การสอบหลังสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติ 

CLO4 ประ เมิ น ข้อมู ล  วินิ จ ฉั ย
ปัญ ห า วางแผ น  ป ฏิบั ติ  แล ะ
ประเมินผลการพยาบาลอนามัย
ชุมชน  ในการส่ ง เส ริมสุ ขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ
ฟื้นฟูสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนเขตเมือง การใช้ยาอย่างสม
เห ตุ ผ ล แล ะป ล อด ภั ย  โดย ใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุม

3.4 การฝกึปฏิบัติการพยาบาล 
(nursing practice) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)  
3.10 การเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล/ผดุงครรภ์ 
3.11 การสะท้อนคิด 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรม
ในสังคมเมืองได ้ 
Sub PLO3.7 

(reflection) 

CLO5 เขียนรายงานกระบวนการ
พยาบาลอนามั ยชุมชน แผนที่
ชุมชน รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย  
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources  

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

CLO6 วิ เคราะห์ ข้อมู ลสุ ขภาพ
ชุมชน โดยใช้สถิติพื้นฐาน จ านวน 
ร้อยละ และสถิติทางระบาดวิทยา
ได ้ 
Sub PLO4.3 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 
 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การสบืค้นและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และประชาชนในชุมชนได ้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง 
หลักฐานและข้อมูลต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment) 
6.10 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

(interprofessional education) 
CLO9 ท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและสมาชิกทีม ในสถานการณ์
ที่หลากหลายได้ 
Sub PLO8.2 

8.3 การน าเสนอ 
(presentations) 
8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
 

CLO10 สื่ อ ส าร ระห ว่าง เพื่ อ น
ร่วมงาน บุคลากรทีมสุขภาพ และ
ประชาชนเรื่องการดูแลส่งเสริม
สุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
9.4 การน าเสนอ 
(presentations) 

9.1 การสังเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผู้รับบริการ/
อาจารย์ /อาจารย์พี่ เลี้ ย ง  แล ะ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 
   ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนเขตเมือง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Practicum in community health nursing, health promotion, disease prevention, 
emergency nursing care, rehabilitation; community participation in solving health problems 
in urban community; rational drug use and safety by applying nursing process for holistic 
care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural diversity in urban society  
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 4.2.1 ฝึกปฏิบัติกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ตั้งแต่การเตรียมชุมชน การท าแผนที่ชุมชน
การศึกษา/ส ารวจสุขภาพชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน
และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
 4.2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.2.3 ด าเนินโครงการการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน 
 4.3.4 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)    
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
1. รายงานกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน 
    นักศึกษากลุ่มละ ๑ ฉบับ                   

วันจันทร์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ  

2. แผนที่ชุมชน  
    นักศึกษากลุ่มละ ๑ ฉบับ                   

วันจันทร์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 
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รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
3. รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย 
    นักศึกษาคนละ ๑ ฉบับ                   

วันจันทร์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา  
 ๔.๔.1  ประชุมปรึกษาร่วมกับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความพร้อม และท าความ
เข้าใจกับนักศึกษา และช้ีแนะให้นักศึกษามั่นใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริง 
 ๔.๔.2 ประชุมปรึกษาร่วมกับนักศึกษาทุกวัน ก่อนฝึกปฏิบัติ (Pre conference) และหลังสิ้นสุดฝึก
ปฏิบัติ (After Action Review: AAR) เพื่อประเมินและติดตามผลการฝึกปฏิบัติแต่ละวันพร้อมทั้งสะท้อนให้
นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้น าไปแก้ไขก่อนวันปฏิบัติงานในวันถัดไป 
 ๔.๔.3 ตรวจรายงานกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษา
รับทราบข้อบกพร่อง และน าไปแก้ไขพัฒนา และส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห์ 
 4.4.4 ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้น
ในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 
 4.4.5 แจ้งนักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ และให้อาจารย์ หรือ
พยาบาลลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
 ๔.๔.6 ตรวจสอบสมุดบนัทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากการฝึก
ปฏิบัติงาน  
 4.4.7 สอบลงสาขาหลงัสิน้สดุการฝกึปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิในการฝึกปฏิบัติงานในวันสุดท้าย
ของการฝึกปฏิบัติงาน 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) 
 ๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล  
 ๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
 ๔.6.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.6.2 สอน แนะน า ประเมินผลและการสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 4.6.3 ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหา
จากการฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา การมอบหมายงาน และมอบหมายผู้ใช้บริการให้นักศึกษาดูแล 
ฯลฯ  
 ๔.6.4 นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนรู้   
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 ๔.6.5 ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินความสามารถในการฝึก
ภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้
ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้ง
รายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.6.6 ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้รายวิชารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 ๔.6.7  ออกข้อสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติและท าการสอบในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.8  ตรวจรายงานต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน และสมุดบันทึกประสบการณ์ 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ๔.๗.1 อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม  
 ๔.๗.2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจัดการทบทวนกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน การท าแผนที่ออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดย
จัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่ภาควิชาได้จัดท าข้ึนก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
 ๔.๗.3 จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าแนะน าได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ (นักศึกษานัดหมายเวลาที่
อาจารย์และนักศึกษาว่างตรงกัน) และปรึกษาทางโทรศัพท์ แอพพลิเคช่ันไลน์ 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ๔.๘.1  ที่พักนักศึกษาหรือมุมส าหรับการจัดการเรียนรู้ในชุมชนที่ปลอดภัย ห้องประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล 
 ๔.๘.2  ชุมชนที่มีความปลอดภัย และให้ความร่วมมือ มีพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 ๔.๘.3  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 
      ๔.๘.4   อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมีเพียงพอ  พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น กระเป๋า
อุปกรณ์เยี่ยมบ้าน หุ่นและอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

 
หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
  ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ ความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา คือ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกแหล่งฝึกมีความพร้อมในด้านของสถานที่ 
การให้บริการ จ านวนผู้รับบริการ และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ใน
การให้การพยาบาลอนามัยชุมชน 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   
 ๕.๒.๑ ทบทวนกระบวนการพยาบาลอนามยัชุมชน การท าแผนที่ออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาโดยจัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองที่ภาควิชาได้จัดท าข้ึนก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
หมายเหตุ: ในกรณ่ีเกิดโรคระบาดติดเช้ือ จะมีการทบทวนการใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ  

๕.๒.2 ปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาโดยประธานวิชา และ
ปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง โดยอาจารย์ และบุคลากรประจ าแหล่งฝึก 
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  ๕.๒.2.1 อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิชา รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่แหล่งฝึก และช้ีแนะแนวทางการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ
แหล่งฝึก  
  ๕.๒.2.2 ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่างๆ เช่น การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  ๕.๒.2.3  ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาสุขภาพคนเมืองและการ
สร้างเสริมสุขภาพ วิชาวิทยาการระบาด วิชาเวชบริบาลข้ันต้น การพยาบาลในช่วงวัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๕.๒.3 แจกคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ และเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด
ในเอกสารให้นักศึกษาเข้าใจ  ดังนี้ 
  ๕.๒.3.1 คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
  ๕.๒.3.2 แบบฟอร์มต่างๆในการพยาบาลอนามัยชุมชน เช่น แบบส ารวจสุขภาพ (health 
survey), family folder เป็นต้น 
  ๕.๒.3.3 สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ   
  ๕.๒.4  ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ในกลุ่มนักศึกษา ร่วมกันรับผิดชอบ
ด้านต่างๆและท างานเป็นทีม  
  5.2.5 แนะน าแหล่งสืบค้นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  ต าราและเอกสารหลัก  
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5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ร่วมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 และช้ีแจง
รายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมิน
การศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ 
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 และช้ีแจงรายละเอียด
ของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบ หมายงาน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ 
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5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
 ๕.๕.๑  การจัดการความเสี่ยงจากโรคติดต่อในการฝึกปฏิบัติงาน 
  ๕.๕.๑.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติแนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
ตามมาตรการป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ  หรือ
แอลกอฮอล ์เจล การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น มีการทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
  ๕.๕.๑.2 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัตติลอดการฝึกงาน  
  ๕.๕.๑.3 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษา  
 ๕.๕.2  การจัดการความเสี่ยงจากความผิดพลาดจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งต่อตัวผู้ป่วย และนักศึกษา  

๕.๕.2.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตปิฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช ้ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับนักศึกษา 
  ๕.๕.2.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยล าพัง เช่น การฉีดยา การท าแผล และอื่นๆ 
  ๕.๕.2.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งฝึกถึงกิจกรรมที่
นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.2.4 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยในขณะที่ไม่มี
อาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกนั้นนิเทศ 
 ๕.๕.3  จัดการความเสี่ยงจากการได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนด 
  ๕.๕.3.1 ประชุมปรึกษาหารอืก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้รายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.3.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ หรือพยาบาลลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
  ๕.๕.3.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประจ าแหล่งฝึก ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากการฝึกปฏิบัติงานนั้นๆ  
  ๕.๕.3.4 ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในแหล่งฝึกนั้นให้อาจารย์พิจารณาจัดฝึกประสบการณ์
เพิ่มเติมจากห้องทดลอง เพื่อนักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ครบถ้วน 
 ๕.๕.4  จัดการความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการฝกึปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.4.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
 ๕.๕.4.2 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตใุห้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
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หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.1, 1.3  
CLO2 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนโดย
ใช้กระบวนการพยาบาล ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้ าน คุณ ธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม โด ย แ บ บ ป ร ะ เมิ น
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 

CLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชน ในการเตรียมชุมชน จัดท าแผน
ที่ ชุ ม ชน  ศึ กษ า /ส าร วจ สุ ขภ าพ ชุม ชน 
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน ระบุปัญหาชุมชน 
จัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 
ศึกษาสาเหตุของปัญหา วางแผนแก้ปัญหาฯ 
ด า เนิ น งาน แก้ ไขปั ญ ห าอนามั ย ชุม ชน  
ติดตาม/ประเมินผลการแก้ไขปัญหาอนามัย
ชุมชน และจัดท ารายงานได ้ 
Sub PLO2.8 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน)
2.9 การสอบหลงัสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 10 

CLO4 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนเขตเมือง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้ 
Sub PLO3.7 
 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสังเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ 60 

CLO5 เขียนรายงานกระบวนการพยาบาล 4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ ร้อยละ 5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

อน ามั ย ชุ ม ชน  แผ น ที่ ชุ ม ชน  ราย งาน
กรณีศึกษาผู้ป่วย  
Sub PLO4.2 
CLO6 วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน โดยใช้
สถิติพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ และสถิติทาง
ระบาดวิทยาได ้ 
Sub PLO4.3 

มอบหมาย (รายงานกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน  
รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย)  
 
 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง และประชาชนในชุมชนได ้ 
Sub PLO5.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน  
รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย)  

ร้อยละ 3 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูล
ต่างๆได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย  
6.4 การประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย (รายงานกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน  
รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย)  

ร้อยละ 5 

CLO9 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ 
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

ร้อยละ 7 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
บุคลากรทีมสุขภาพ และประชาชนเรือ่งการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การสังเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผู้รับบริการ/
อาจารย์ /อ าจารย์พี่ เลี้ ย ง  แล ะ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 5 

รวม 100 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดย
นักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.2 ประเมินผลการประชุมก่อน-หลังปฏิบัติงาน (pre conference, AAR) ตามแบบประเมินที่
ก าหนด นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาชุมชน และแผนการปฏิบัติงานทั้ง
ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
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 ๖.๒.3 ประเมินรายงานกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนที่ชุมชน ตามแบบประเมินที่ก าหนด 
โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์อาจารย์ผู้สอน 
ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
 ๖.๒.4  ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝกึเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.5  ประเมินการให้การพยาบาลอนามัยชุมชนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.6  ประเมินการการท างานกลุ่มร่วมกัน โดยใช้แบบประเมิน Peer group 
 ๖.๒.7 ประเมินผลการเรียนรูภ้ายหลงัการฝึกปฏิบัติงาน โดยการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติที่ใช้ข้อสอบ
สถานการณ์ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 

๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ทั้ง
ระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
 ร่วมประเมินผลกับอาจารยพ์ยาบาลประจ าแหลง่ฝกึ รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ จะประชุมหารือ โดยเชิญพยาบาล
วิชาชีพประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

7.1.1  นักศึกษา 
  ๗.๑.๑.๑ นักศึกษาประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึก และให้คะแนนความสามารถของ
ตนเอง โดยดกูารบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ คุณภาพ
การดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ 
         ๗.๑.๑.๒ นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกบัอาจารยผ์ู้สอน และให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการ
จัดประสบการณ์ในคลินิกและความต้องการฝึกเพิ่มเติม  

7.1.2  อาจารย์พ่ีเลีย้ง (preceptor) 
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
  ๗.๑.๒.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
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  ๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
อาจารย์ประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์  และสังเกตพฤติกรรรมของ 

นักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการสะท้อนคิดต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุกสัปดาห์ทั้ง 
Formative & summative assessment 

7.1.3 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ          
  ๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่  
  ๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเอง 
   ๗.๑.๓.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  ๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 ๗.๑.๔ อ่ืนๆ 
  ๗.๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  ๗.๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

  ๒๐๐๖๑๐๙   ปฏิบัติการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง 
                 Practicum in Palliative Care   

  
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
  ๑ หน่วยกิต        ๑(๐-๓-๑) 
 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  
   หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ   

 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. อ. นิรมนต์ เหลาสุภาพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

  (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง  

โทรศัพท์ ๐๘๘- ๕๗๑๔๙๕๑ 
Email: niramon@nmu.ac.th 

2. อ.ดร. ดวงรัตน์ กวีนันทชัย  - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (การพยาบาลผู้ใหญ่)   

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๖๔๖๙๔๖ 
Email: Duangrat@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
 

1 
 
ผศ.เบญญาภา  มุกสริิทิพานัน 

- การศึกษามหาบัณฑิต 
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูจ้ัดการราย
กรณีโรคเรื้อรัง (DM/HT) 

1:๗-๘ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 

๒. อ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย 
- Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (การพยาบาลผู้ใหญ่)   

1:๗-๘ 

๓. อ.นิรมนต์ เหลาสุภาพ 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง 

1:๗-๘ 

๔. อ.จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ 

1:๗-๘ 

๕. ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธ์ิ 

- ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (การพยาบาลแม่และเด็ก) 

1:๗-๘ 

 
 1.4.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptor) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
- - - - 

 
1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตติามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
        ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ ๔   
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อประเมินความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 
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2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  

CLO1 แสดงออก ถึงความรับผิ ดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1,1.3 
CLO2 แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
Sub PLO1.5 
CLO3 ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดย
ใช้กระบวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมใน
สังคมเมืองได ้
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดงุ
ครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคน
เมือง 
 
 

CLO4 ประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการประเมิ นความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะสุดท้าย การ
จัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคองได้ 
Sub PLO2.6 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมืองในสังคม    
พหุวัฒนธรรม  

CLO5 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน ปฏิบัติ 
และประเมินผลการพยาบาลผูป้่วยที่ต้องการการดูแล
แบบประคับประคอง รวมทัง้การใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลได ้
Sub PLO3.5 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

CLO6 เขียนรายงานกรณีศึกษา บันทกึทางการ
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมลูจากสิง่ที่เรียนรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผูร้ับบรกิารได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO9 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลายได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
Sub PLO8.2 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม  

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ ผู้ป่วยและครอบครัวเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคองในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1,9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1,1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
Sub PLO1.5 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ

CLO3 ป ฏิ บั ติ ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย แ บ บ
ประคับประคอง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้
Sub PLO1.9 

1.5 การสอนสอดแทรก
แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.1 การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประเมินความ
ต้องการของผูป้่วยและครอบครัวในระยะ
สุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมทัง้การใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองได ้
Sub PLO2.6 

2.4 กรณีศึกษา  
(case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

2.4 รายงานการ ศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
 

CLO5 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยที่
ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้ง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลได ้
Sub PLO3.5 

3.1 การเรียนจากสถานการณ์
จ าลอง (simulations) 
3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO6 เขียนรายงานกรณีศึกษา บันทกึทางการ
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมลูจากสิง่ที่เรียนรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้รบับริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสังเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO9 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในสถานการณ์ที่หลากหลายได ้
Sub PLO8.2 
 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ ผูป้่วยและครอบครัวเรื่องการดูแล
แบบประคับประคองในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1,9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

 
หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัตหิรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อประเมินความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะ
สุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Practicum in palliative care to assess the needs of patients and their families in the 
terminal phase, symptom management, end of life care; rational drug use and safety by 
applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, human dignity, cultural 
diversity in urban society 
 
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 

4.2.๑ ฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulations) เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจให้แก่นักศึกษา 

4.2.๒ ฝึกปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองบนหอผู้ป่วย เพื่อประเมินความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวในระยะสุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 4.2.๓ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงาน (pre-post conference) 

4.2.๔ การประชุมปรึกษาเชิงเนื้อหา (Content conference)  
4.2.๕ การร่วมกันสะท้อนคิด (Reflection) ในการให้การดแูลผูป้่วยแบบประคับประคอง  

 
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

    รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
รายงานเดี่ยว 

รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง                              
จ านวน ๑ ฉบับ  

 
วันจันทร์แรกหลังจากสิ้นสุดการฝึกปฏิบัต ิ
 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 

๔.๔.๑ ตรวจรายงานกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษา
รับทราบข้อบกพร่อง เพื่อให้น าไปแก้ไข และส่งวันจันทร์แรกหลังจากสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 
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๔.๔.๒ ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนที่
นักศึกษาไม่เข้าใจหรือท าไม่ได้ 

๔.๔.๓ จากผลการร่วมสะท้อนคิดในการให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
 

4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptor) 
๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม

ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ

จัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชารวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกาเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
4.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผลและให้การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานและผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาดูแล 
๔.๖.๔ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการ

วางแผนการพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มี
ปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๔.๗.๑ อาจารย์ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล        
การวางแผน การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่
มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๗.๓  จัดเวลาให้นกัศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าแนะน าวันกอ่นข้ึนฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างที่พบปญัหา 
และเมือ่นักศึกษาต้องการ 

๔.๗.๔ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึก 
 
4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ

๔.๘.๑  จ านวนผู้ป่วยทีม่ีปัญหาสุขภาพตรงกบัเนื้อหาทีส่อน อย่างเพยีงพอ 
 ๔.๘.2  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 
      ๔.๘.3   อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมเีพียงพอ พร้อมส าหรบัการใช้งาน 
       ๔.8.4   มีสถานที่ส าหรบัจัดการเรียนการสอนปรกึษาปัญหาทางการพยาบาล 
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หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดแหล่งฝึกปฏิบัติให้ตรงกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน คือ สถานที่หรือหอผู้ป่วยที่ให้การดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่มีความพร้อมในด้านของผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

๕.๒.๑ ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาโดยประธานวิชา ดังนี ้      
  ๕.๒.๑.๑ อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัการเรียนการสอนวิชาการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง  
  ๕.๒.๑.๒ ทบทวนทักษะการพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง  

๕.๒.๑.๓ ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในต าราหลกั  
๕.๒.๑.๔ จัดสถานการณ์จ าลอง (Simulations) การดูแลผูป้ว่ยแบบประคับประคอง โดยใช้ 

กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างเป็นองค์รวม 
๕.๒.๑.๕ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการ 

การป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล ์เจล 
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น และมีการทบทวนใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

๕.๒.๒  แจกคู่มือการฝกึภาคปฏิบัติ และเอกสารประกอบการฝกึภาคปฏิบัติประกอบด้วย 
  ๕.๒.๒.๑ คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัตริายวิชาปฏิบัตกิารดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง 
  ๕.๒.๒.๒ แบบฟอรม์การวางแผนการพยาบาล/รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  ๕.๒.๒.๓ สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
  ๕.๒.๒.๔ แบบฟอรม์การประเมินตนเอง ประเมินผู้สอนและประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติโดย
ประธานวิชาท าการช้ีแจงรายละเอียดในเอกสารให้นักศึกษาเข้าใจ 
 ๕.๒.๓ แนะน าแหล่งสบืค้นข้อมูล 
          ต าราและเอกสารหลัก  
ขวัญชัย วิศิษฐานนท์. (2561). คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)             
          แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 
บุษยามาศ ชีวสกุลยง และคณะ. (๒๕๕๘). การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. เชียงใหม่: กลางเวียงการพิมพ์. 
พรทวี ยอดมงคล และบงัอร ไทรเกตุ. (๒๕๕๘). การดูแลผู้ปว่ยระยะสุดท้าย: แบบประคับประคอง  
 (Palliative Care). กรงุเทพฯ: พิมพ์ดี. 
Author, U. (2017). Palliative care: Perspectives, practices and impact on quality of life, a   
          global view. New York: Nova Science Publishers. 
Henry, B., Agarwal, A., Chow, E., & Merrick, J. (2017). Palliative care: Psychosocial and ethical  
          considerations. New York: Nova Science Publishers. 
           เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓). คู่มือการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย  
           (ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์). นนทบรุี: ส านักงานกิจการโรงพิมพอ์งค์การสงเคราะห์ทหาร 
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           ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
           เอกสารและข้อมูลแนะน า   
อนงค์ ภิบาล. (2557). การส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส.  
          ปัตตานี: โรงพิมพ์มิตรภาพ. 
 
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ประธานวิชาจัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตกิ่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ
ช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้  การ
มอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และ
แบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  

 
5.4 การเตรียมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptor) ในสถานท่ีฝึก 

ประธานวิชาจัดประชุมทีมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์โดยแจกคู่มืออาจารย์วิชาปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และช้ีแจง
รายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือการให้คะแนน และแบบประเมิน
การศึกษาภาคปฏิบัติ ตารางการนิเทศ  
 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 

๕.๕.๑ มาตรการสง่เสรมิความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัตงิานของนักศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน
ภาคปฏิบัติมีวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี ้

 ๕.๕.๑.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา 

 ๕.๕.๑.๒ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกัน
โรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล ์เจล การเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น และมีการทบทวนใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

 ๕.๕.๑.๓ ท าการสอนอย่างใกล้ชิด ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐาน
ทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา และอื่นๆ 
  ๕.๕.๑.๔ ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบนหอผู้ป่วยถึงกิจกรรม
ปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.๑.๕ ก ากับดูแลนัก ศึกษาไม่ ให้ป ฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ เสี่ยงต่อ ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองในขณะที่ไม่มีอาจารย์หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 
  ๕.๕.๑.๖ จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน  
  ๕.๕.๑.๗ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษา 
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๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชามี
วิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  ๕.๕.๒.๑ ประชุมปรึกษาหารอืก่อนการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 
  ๕.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้ งที่ ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ ลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
  ๕.๕.๒.๓ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และจัดประสบการณ์
เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยนั้นๆ    
                ๕.๕.๒.4 ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.๓.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   
 ๕.๕.๓.2 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยหมู่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1,1.3 
CLO2 แสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
Sub PLO1.5 
CLO3 ป ฏิ บั ติ ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย แ บ บ
ประคับประคอง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได้ 
Sub PLO1.9 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

ร้อยละ ๑๐ 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประเมินความ
ต้องการของผู้ป่ วยและครอบครัวในระยะ
สุดท้าย การจัดการอาการรบกวน การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมทั้งการใช้ยาอย่างสม

2 .4 รายงานการ ศึกษาค้นค ว้า/ 
กรณีศึกษา 
 

ร้อยละ ๑๐ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 

เหตุผลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ได ้
Sub PLO2.6 
CLO5 ประเมินข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยที่
ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้ง
การใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลได ้
Sub PLO3.5 
 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ ๕๐ 

CLO6 เขียนรายงานกรณีศึกษา บันทกึทางการ
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมลูจากสิง่ที่เรียนรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การป ระ เมิ นผล งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษา) 
 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้รบับริการได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การป ระ เมิ นผล งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษา) 
 

ร้อยละ ๒.๕ 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่างๆ ได ้
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิดใน
ช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
 

ร้อยละ ๑๐ 

CLO9 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในสถานการณ์ที่หลากหลายได ้
Sub PLO8.2 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ ๕ 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากร
ทีมสุขภาพ ผูป้่วยและครอบครัวเรื่องการดูแล
แบบประคับประคองในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้ 
Sub PLO9.1,9.2 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และบุคลากร
ในแหล่งฝึก 

ร้อยละ ๑๐ 

รวม  ๑๐๐ 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑  ประเมินผลการปฏิบตัิของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน
ในระหว่างฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
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 ๖.๒.๒  ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝกึเพื่อให้มี
การปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๓  ประเมินการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่า
ของตนเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
 ๖.๒.๔  ประเมินรายงานกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามแบบประเมินที่ก าหนด 
โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน 
ภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptor) ต่อการประเมินนักศึกษา 
       ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัต ิ
       ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรกึษาปัญหาทางการพยาบาลรว่มกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พ ี่
เลี้ยง 
       ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง 
 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารยพ์ี่เลี้ยง รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมหารือกนั 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
      7.1.1  นักศึกษา  

      7.1.1.1 นักศึกษาประเมินตนเองโดยดูการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของ
ความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวน
และความเหมาะสมของผู้ป่วย คุณภาพการดูแลของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง 
  7.1.1.2 นักศึกษาประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  7.1.1.3 นักศึกษาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ                     
ความต้องการฝึกเพิ่มเติม 

 7.1.1.4 นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผูส้อนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง โดยการเขียน 
reflection และท าแบบประเมิน 
  
 7.1.2  อาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptor) 
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                7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย 
  7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
  7.1.2.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
   
       
 7.1.3  อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ    
      7.1.3.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองรายวิชาน้ีหรือไม่ 
  7.1.3.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ  
   7.1.3.๓ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์พี่เลี้ยง 
  7.1.3.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

 
7.1.4  อ่ืน ๆ  

  7.1.4.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
  7.1.4.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิานในกลุ่มเดียวกัน  
 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง   
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากร
ประจ าแหล่งฝึก มาประชุมร่วมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.๖) ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ 
      มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบการประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาล

และพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2001108    ปฏิบัติการบรหิารการพยาบาล 
    (Practicum in Nursing Administration) 
 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 

2 หน่วยกิต      2 (๐-6-2) 
 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ผู้ประสานงาน / อาจารย์นิเทศ 
1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1 อ.ดวงกมล สุขทองสา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบรหิารการพยาบาล 
โทรศัพท์ 089-670-8833 
duangkamon@nmu.ac.th 

2 อ.จุฬาพร ยาพรม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบรหิารการพยาบาล 

โทรศัพท์ 065-264-4145 
chulaporn@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้ประสานงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

1 ผศ.สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย ์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สังคมศาสตรก์ารแพทย์และสาธารณสุข) 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

1:2-6 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

๒ ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธ์ิ 
 

- ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พุทธศาสนาและปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

1:2-6 

3 อ.ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบรหิารการพยาบาล) 

1:2-6 

4 อ.ชนิภา ยอยืนยง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:2-6 

5 อ.เรอืเอกหญิงนิษา วงษ์ชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 

1:2-6 

6 อ.ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร)์ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ควบคุมการติดเช้ือ 

1:2-6 

7 อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:2-6 

8 อ.ศิราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:2-6 

9 อ.วรณัน ธีร์สุดาพรรณ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป ี2551 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

10 อ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ ์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

11 อ.วัลภา อรัญนะภูม ิ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

  
1.4.3 อาจารย์นิเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/
กลุ่ม 

 อาจารย์ที่แต่งตั้งจากพยาบาลวิชาชีพ
ประจ าหอผูป้่วย (เอกสารแนบ) 

 1:2-6 
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1.5  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4   
 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
 
1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสุด 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ในบทบาทหัวหน้า

ทีม สมาชิกทีมทางการพยาบาล ร่วมวางแผนงาน ตัดสินใจ ประชุมปรึกษา แก้ปัญหาของทีม และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได้ 

 
2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา  
(CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความ
คิดเห็นแมจ้ะมีความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่
การพัฒนาสังคม และวิชาชีพ 
 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการที่มีความ
เหมาะสมในการบรหิารการพยาบาลตามหลกั
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออก
ถึงการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ 
Sub PLO1.4, 1.5 
CLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการในการปฏิบัติงาน
ตามหลกัการบรหิารการพยาบาล ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอื้ออาทร ค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยตลอดจน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา  
(CLOs) 

PLO2 ประยุกต ์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบรหิารในการประชุม 
วางแผนทางการพยาบาลส าหรับผู้ป่วย/ผู้รบับริการได้  
Sub PLO2.9 

PLO3 ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมือง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO5 วางแผนปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลกัการ
บรหิารการพยาบาลและศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้ป่วย/ผูร้ับบรกิารได้รบัการพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Sub PLO3.8 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพือ่
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO6 สบืค้นเอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับเขียนรายงาน
ทางการพยาบาล ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ
อัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอผูป้่วยในแต่ละเวรได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพือ่พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคมได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และ
มีวิจารณญาณ 
 

CLO8 แสดงออกถึงการวิเคราะหป์ัญหาบนหอผูป้่วย 
(SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ปญัหาของผู้ป่วย 
ในการแก้ปญัหาทีเ่กิดในสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริง/
สถานการณ์ทีก่ าหนดข้ึนของนักศึกษา มีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาภายใต้เหตผุล สอดคลอ้งกบัข้อมลูต่างๆ  
Sub PLO6.2  

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือใน
การท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO9 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ติดต่อประสานงานกบั     
สหสาขาวิชาชีพ ร่วมเสนอความคิดเห็นและเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการวางแผนงานให้ดีข้ึน 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรทีม
สุขภาพ ในการประชุมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน 
และการส่งตอ่ข้อมลูระหว่างปฏิบัตงิาน ตามหลักการใช้
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดความผิดพลาด เข้าใจ
ตรงกัน  
Sub PLO9.1, 9.2  
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2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรม
บริการที่มีความเหมาะสมในการ
บรหิารการพยาบาลตามหลกั
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงการเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์ 
Sub PLO1.4, 1.5 

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

CLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรม
บริการในการปฏิบัติงานตาม
หลักการบรหิารการพยาบาล ด้วย
ความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทร 
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยตลอดจน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9  

1.5 การสอนสอดแทรกแนวคิด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
บรหิารในการประชุม วางแผน
ทางการพยาบาลส าหรบัผูป้่วย/
ผู้รบับริการได้  
Sub PLO2.9 

2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.7 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

CLO5 วางแผนปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักการบริหารการพยาบาล

3.4 การฝกึปฏิบัติการพยาบาล 
(nursing practice) 

3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้ป่วย/ผูร้ับบรกิารได้รบัการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
ได้อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
Sub PLO3.8 

3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.9 กรณีศึกษา (case study) 
3.10 การเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล 

ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์พี่
เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่ฝกึ 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.6 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
3.8 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO6 สบืค้นเอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆได้ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส าหรบัเขียนรายงาน
ทางการพยาบาล ใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ
อัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอผูป้่วย
ในแต่ละเวรได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคมได ้
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

CLO8 แสดงออกถึงการวิเคราะห์
ปัญหาบนหอผูป้่วย (SWOT 
Analysis) และการวิเคราะห์ปญัหา
ของผู้ป่วย ในการแก้ปัญหาทีเ่กิดใน
สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริง/
สถานการณ์ทีก่ าหนดข้ึนของ
นักศึกษา มีแนวทางการแก้ไข

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม 
(group assignment) 
6.7 กรณีศึกษา (case study) 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ในแหล่งฝึก 
6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ปัญหาภายใต้เหตุผล สอดคล้องกับ
ข้อมูลต่างๆ  
Sub PLO6.2  

6.10 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกบัทมีสหสาขาวิชาชีพ 
(interprofessional 
education) 

CLO9 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่
ดี ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น า
และสมาชิกทีม ติดต่อประสานงาน
กับสหสาขาวิชาชีพ ร่วมเสนอความ
คิดเห็นและเคารพในความคิดเห็น
ของผู้อื่นในการวางแผนงานให้ดีข้ึน 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

8.3 การน าเสนอ 
(presentations) 
8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน บุคลากรทมีสุขภาพ ใน
การประชุมก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบัติงาน และการส่งต่อข้อมลู
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามหลักการใช้
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิด
ความผิดพลาด เข้าใจตรงกัน  
Sub PLO9.1, 9.2  

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
9.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) ของ
ผู้รบับริการ/อาจารย์/อาจารย์พี่
เลี้ยง และบุคลากรในแหลง่ฝกึ 

 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีมทางการพยาบาล 
วางแผนบริหารจัดการงานทางการพยาบาล ประชุมปรึกษา ตัดสินใจแก้ปัญหาของทีม และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Practicum in nursing administration on clinical settings in term of team leader, team 
members of the nursing team; nursing administration with regard to the management plan, 
nursing conference, decision making, problem solving of the nursing team and monitor the 
outcomes of nursing practices by applying nursing process for holistic care; regarding moral, 
ethics, human dignity, cultural diversity in urban society 
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4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 4.2.1 ปฐมนิเทศก่อนเริ่มฝกปฏิบัติงานในวันแรก ฝึกความเป็นผู้น าใช้หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการวางแผนงาน การประชุมปรึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล การนิเทศงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทีมการพยาบาล โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

4.2.2 การวางแผนการจัดล าดับงานของหัวหน้าทีมฯ ในการวางแผนงานในแต่ละวัน 
4.2.3 การน าประชุมปรึกษาก่อนและหลังการพยาบาล (Pre-Post conference) 
4.2.4 การน าประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี (case conference)  
4.2.5 การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
 

4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. เอกสารประกอบการน าประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาลผูป้่วยเฉพาะกรณี (Case 
conferences) 1 ฉบับ (งานเดี่ยว) 

1. ภายในเวลาที่ฝึกปฏิบัติโดยปรึกษาวันน าเสนอ
ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย/อาจารย์นิ เทศ/อาจารย์ผู้
ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2. รายงานและน าเสนอหัวข้อการวางแผนทางกล
ยุทธ์ในหอผูป้่วย (SWOT Analysis) (งานกลุ่ม)  

2. ภายในสัปดาหส์ุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการฝกึ
ภาคปฏิบัติถึงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

 
๔.๔ การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 

๔.๔.๑ ติดตามการวางแผนการจัดล าดับงานของหัวหน้าทีมฯ ในการวางแผนงานในแต่ละวัน 
4.4.2 ติดตามการน าประชุมปรึกษาก่อนและหลังการพยาบาล (Pre-Post conference) 
4.4.3 ติดตามการน าประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี (case conference)  
4.4.4 ติดตามการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  

 4.4.5 ติดตามจากรายงาน การวางแผนทางกลยุทธ์ในหอผู้ป่วย (SWOT Analysis) ให้เนื้อหาครบถ้วน 
 
๔.๕  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศ 

๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง  ๆ เกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงานและวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น กรณีเกิดเข็มทิ่มต า ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางของทางโรงพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ  

๔.๕.๒ แนะน าการปฏิบัติตนในการท างาน การวางแผนการท างานและประเมินผลนักศึกษาขณะฝึก
ปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 

๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน การตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา
ในขณะปฏิบัติงาน จุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษา ฯลฯ  

๔.๕.๔ ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
๔.๕.5 ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ประสานงานภาคปฏิบัติ 
๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
4.๖.๒ สอน แนะน า ประเมินผล และให้ข้อมูลการสะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้นักศึกษาเกิดการได้

พัฒนาทักษะในการท างานบนหอผู้ป่วยต่อไป 
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก

ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา มอบหมายงานฯลฯ  
๔.๖.๔ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๔.๖.๕ ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการวาง

แผนการพยาบาล รายงาน ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้าน
ที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๔.๗.๑ ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติ การวางแผนการพยาบาล 
การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหาในขณะฝึกปฏิบัติ 
และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 

๔.๗.๒ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช้ีแจงงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ ทบทวนความรู้การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การส่งเวร รวมถึงบทบาทหน้าที่ใน
การท างานเป็นทีมทางการพยาบาล 

๔.๗.๓ สรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา การบริหารพยาบาล เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 

๔.๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา การบริหารพยาบาล ผ่าน Google Classroom ซึ่งนักศึกษาสามารถดูซ้ าได้ 

๔.๗.๕ จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๔.๗.๖ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับแหล่งฝกึ 

 
4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ๔.8.๑ มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.8.๒ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล - แพทย ์ในหอผู้ป่วย 
 ๔.8.๓ มีอุปกรณ์ให้นักศึกษาสามารถท ากลุ่ม ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี 
 ๔.8.๔ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 
 4.8.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมีเพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน 
 4.8.6 หอพักนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาปฏิบัติงานในเวรวิกาล 
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หมวดท่ี  5 การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 เลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่ฝึกเป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ /หรือ
โรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
 
5.2 การเตรียมนักศึกษา   

5.2.1 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติ ก่อนข้ึนฝึกภาคปฏิบัต ิโดย 
5.2.1.1 ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดกฎระเบียบการอยู่หอพักในแต่ละ

โรงพยาบาล และวินัยของนักศึกษาพยาบาลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย 
5.2.1.2 อธิบายรายละเอียดของวิชา การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับวิชาการบริหารการพยาบาล 
5.2.1.3 ให้นักศึกษาทบทวนทักษะการพยาบาลต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การส่ง

เวร รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการท างานเป็นทีมทางการพยาบาล เป็นต้น 
5.2.1.4 ให้นักศึกษาทบทวนวิชาการบริหารการพยาบาล 

๕.๒.๒ แจกคู่มือนักศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติประกอบด้วย  

 ๕.๒.๒.1 คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
 ๕.๒.๒.2 แบบฟอร์มการประเมินต่าง ๆ ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
 5.๒.๒.3 สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ    

  ๕.๒.๒.4 แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ประเมินผู้สอนและประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ใน
รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ช้ีแจงรายละเอียดในเอกสารให้นักศึกษาเข้าใจ 

๕.๒.3 แนะน าแหลง่สบืค้นข้อมูล 
 ต าราและเอกสารหลัก 
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เอกสารและข้อมลูแนะน า   
วารสาร ได้แก่  

1. JONA: The Journal of Nursing Administration. 
2. AJN: The American Journal of Nursing – Administration 
3. Nursing Administration Quarterly 
 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ได้แก่ 
1. Cochrane Library 
2. Evidence based nursing administration 

 
๕.๓ การเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ประสานงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยแจก
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ช้ีแจงรายละเอียดในรายวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสาร
คู่มือการให้คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัติ และตารางการนิเทศ  
  
๕.๔ การเตรียมอาจารย์นิเทศ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงาน จัดประชุมทีมอาจารย์นิเทศ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ก่อนเปิดภาคการศึกษา และก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยแจกคู่มือการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลแก่หัวหน้าหอผู้ป่วยและอาจารย์นิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดของวิชา 
วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลตามคู่มือการให้คะแนน แบบประเมินภาคปฏิบัติ และตารางการนิเทศ  
 
๕.๕ การจัดการความเสี่ยง 
  ๕.๕.๑ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
   5.5.1.1 ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
และดูแลไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยล าพัง 
   ๕.๕.๑.2 แนะน า ก ากับติดตาม เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย ไม่ให้นักศึกษาปฏิบัติโดยล าพัง เช่น การฉีดยา ฯลฯ และท าความเข้าใจกับบุคลากรพยาบาล
ของหอผู้ป่วยถึงกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 5.5.1.3 ท าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องบนหอผู้ป่วยถึง
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลที่นักศึกษาสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 5.5.1.4 ก ากับดูแลนักศึกษาไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลทีเ่สีย่งต่อผูร้ับบรกิารในขณะที่
ไม่มีอาจารย์นิเทศ หรือพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย 
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 ๕.๕.๑.5 ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานทางการพยาบาล รวมถงึ
แนะน าสมรรถนะของ RDU ของบัณฑิตพยาบาลตามกรอบของสภาการพยาบาล 

 5.5.1.6 จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์นิเทศ/ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน 

 5.5.1.7 ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา  อุปสรรคในการ
ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

5.5.2 เสี่ยงต่อการติดเช้ือจากสถานการณ์แพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)  
๕.๕.2.๑ แนะน าและก ากับติดตามเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง  ๆ ตามมาตรการ

ป้องกันโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอลเ์จล การ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นต้น  

๕.๕.2.2 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และ *ทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ* 

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.3.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

  ๕.๕.3.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ที่ฝึกข้ึนปฏิบัติงานเวรวิกาล 

  ๕.๕.3.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 ๕.๕.4 เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์/การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชา 

๕.๕.4.๑ ประชุมปรึกษาหารือก่อนการฝึกปฏิบัติ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ ให้ครบถ้วน 

๕.๕.4.2 ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ และให้
พยาบาลวิชาชีพลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 

๕.๕.4.3 นักศึกษาตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และแจ้งกับอาจารย์นิเทศ/พยาบาล
วิชาชีพ ในการจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  

 5.5.4.4 ปรับลดงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาและประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ 
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หมวดท่ี  6 การประเมินนักศึกษา 
 

6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ 
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น ดังนี ้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

ร้อยละ 5 

CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการที่มี
ความเหมาะสมในการบริหารการ
พยาบาลตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงการ
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  
Sub PLO1.4, 1.5 

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

CLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการใน
การปฏิบัตงิานตามหลักการบรหิารการ
พยาบาล ด้วยความเมตตา กรุณา และ
เอื้ออาทร ค านึงถึงสทิธิผูป้่วยตลอดจน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Sub PLO1.9  

1.1 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 
1.3 การประเมินตนเอง 
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
บรหิารในการประชุม วางแผนทางการ
พยาบาลส าหรับผู้ป่วย/ผู้รบับริการได้  
Sub PLO2.9 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2.6 น าเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ร้อยละ 10 

CLO5 วางแผนปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้หลักการบริหารการพยาบาลและ
ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้ผูป้่วย/
ผู้รบับริการไดร้ับการพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์
รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Sub PLO3.8 

3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ 
(feedback) ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และบุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 
3.6 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
3.8 น าเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย 

ร้อยละ 40 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO6 สบืค้นเอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่าง 
ๆได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเขียนรายงานทางการพยาบาล 
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ
อัตราก าลงัผูป้ฏิบัติงานบนหอผูป้่วยใน 
แต่ละเวรได้  
Sub PLO4.1, 4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 2.5 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคมได ้
Sub PLO5.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 2.5 

CLO8 แสดงออกถึงการวิเคราะหป์ัญหา
บนหอผู้ป่วย (SWOT Analysis) และ
การวิเคราะห์ปญัหาของผูป้่วย ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน
จริง/สถานการณ์ที่ก าหนดข้ึนของ
นักศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปญัหา
ภายใต้เหตุผล สอดคลอ้งกบัข้อมลูต่างๆ  
Sub PLO6.2  

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิดในช้ัน
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
6.3 น าเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย 

ร้อยละ 10 

CLO9 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี 
ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม ติดต่อประสานงานกบัสห
สาขาวิชาชีพ ร่วมเสนอความคิดเห็นและ
เคารพในความคิดเห็นของผูอ้ื่นในการ
วางแผนงานให้ดีข้ึน 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 

ร้อยละ 20 

CLO10 สื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
บุคลากรทีมสุขภาพ ในการประชุมก่อน
และหลังการฝึกปฏิบัตงิาน และการสง่ต่อ
ข้อมูลระหว่างปฏิบัติงาน ตามหลักการใช้
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดความ
ผิดพลาด เข้าใจตรงกัน  
Sub PLO9.1, 9.2  

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ 
(feedback) ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และบุคลากรในแหล่งฝึก ร้อยละ 10 

รวม 100 
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6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๖.๒.๑  ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด และให้นักศึกษาท าประเมิน

ตนเองในระหว่างฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
๖.๒.๒  ประเมินผลการท ารายงานกรณีศึกษา รายงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์บนหอผู้ป่วย ตามแบบ

ประเมินที่ก าหนด นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการ
ตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนการประเมินให้คะแนนจริงเพื่อตัดสินคะแนน 

6.2.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานกรณีศึกษา รายงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์บนหอผู้ป่วย ตาม
แบบประเมิน และให้นักศึกษาท าประเมินตนเองก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริงเพื่อตัดสินคะแนน 

 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศต่อการประเมินนักศึกษา 

 ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงาน ระหว่าง
การฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 

 ๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้ประสาน 
 ๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงาน 

 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ/ อาจารย์ผู้ประสานงาน รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู้ประสานงาน ประชุมหารือกัน 
โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 

 
 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

7.1.1  นักศึกษา 
7.1.1.1 ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัติในแง่ของความเพียงพอของ

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสม
ของผู้รับบริการ คุณภาพการดูแลของอาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู้ประสานงาน 

7.1.1.2 ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.1.3 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และความต้องการฝึกเพิ่มเติม 
7.1.1.4 ประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู้ประสานงาน โดยการ reflection 

และท าแบบประเมิน 
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7.1.2  อาจารย์นิเทศ 
7.1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชา 
7.1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน    

การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
7.1.2.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 
7.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

7.1.3 อาจารย์ผู้ประสานงาน 
 7.1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่  
 7.1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของ
ผู้ใช้บริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและอาจารย์นิเทศ  

 7.1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและอาจารย์นิเทศ  
 7.1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
7.1.4  อื่น ๆ 
 7.1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 7.1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 
 

7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผน

ปรับปรุง  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ พยาบาลวิชาชีพ
หรือบุคลากรประจ าแหล่งฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์เพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน 
(มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 



 ๑ มคอ. 4 
 

58-๑ 
 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ

พ้ืนฐานวิชาชีพ  
  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

2001109  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพคนเมอืง 
   (Internship and Fieldwork in Urban Health Nursing) 

 
1.2 จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 

3 หน่วยกิต  3(๐-9-3) 
 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ   

 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนประสานงาน 
 1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
๑ อ.ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

ระเบียบวิธีการวิจัยการศึกษา 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการ
พยาบาล 

โทรศัพท์ 089-8164089 
Email: jariya_ch@nmu.ac.th 

๒ อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่

โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๐๒๒๐๕๕ 
Email: nalinee@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้ประสานงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

1 ผศ.ดร. สุณี เวชประสิทธ์ิ 
 

- ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พุทธศาสนาและปรัชญา)  
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

1:2-6 

๒ อ.ดร.จริยา ช่ืนศิริมงคล - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  1:2-6 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา จ านวน
นักศึกษา/กลุ่ม 

(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบรหิารการพยาบาล) 

3 อ.เรอืเอกหญิงนิษา วงษ์ชาญ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 

1:2-6 

4 อ.ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร)์ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ควบคุมการติดเช้ือ 

1:2-6 

5 อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:2-6 

6 อ.ศิราพร ปิ่นวิหค - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1:2-6 

7 อ.วรณัน ธีร์สุดาพรรณ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป ี2551 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

8 อ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ ์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

9 อ.วัลภา อรัญนะภูม ิ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ลี้ยง 

1:2-6 

 
  1.4.3 อาจารย์นิเทศ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปีท่ีจบ จ านวนนักศึกษา/กลุ่ม 
 อาจารย์ที่แต่งตั้งจากพยาบาลวิชาชีพ

ประจ าหอผูป้่วย (เอกสารแนบ) 
  

 
1.5  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีก าหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 
  ภาคการศึกษาที่ ๒ ช้ันปีที่ ๔  
 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
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1.8 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติครั้งล่าสดุ 
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา ร่วมกับทีมพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างมีสมรรถนะทางวิชาชีพ โดย
ใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมืองได ้

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมี
ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาสังคม 
และวิชาชีพ  
 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลาได ้
Sub PLO1.1, 1.3  
CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการที่มีความ
เหมาะสมในการพยาบาลตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงการ
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
Sub PLO1.4, 1.5 
CLO3 ปฏิบัติการพยาบาลดูแลสุขภาพคนเมือง โดย
ใช้กระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคมเมืองได้  
Sub PLO1.9 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล  
และการผดุงครรภ์ และศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง  
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ ในการดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัยได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่
ละรายได ้
 Sub PLO2.11 

PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลสุขภาพคนเมือง 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

CLO5 ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาล
วิชาชีพก่อนส าเรจ็การศึกษาแก่ผูร้ับบริการในเขตเมือง 
ตามกระบวนการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมได้ด้วย
ตนเองเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
 Sub PLO3.9 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันา

CLO6 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาบนความรูเ้ชิงประจกัษ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  และสรุปเป็นองค์ความรู้ได ้

 Sub PLO4.2, 4.3  
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมลูใน
การอ้างองิ และน าเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
วิชาชีพ และผู้รับบริการได้  
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ได ้
 Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม และสหสาขาวิชาชีพ 

CLO9 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ท างานเป็นทีม
ในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ติดต่อประสานงานกบั     
สหสาขาวิชาชีพ ร่วมเสนอความคิดเพื่อพัฒนาการ
พยาบาลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

PLO9 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการอย่าง
สร้างสรรค์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

CLO10 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการ 
เพื่อใหผู้้รบับริการในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้รับบรกิาร
สุขภาพอย่างปลอดภัยได ้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

 
2.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2567 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย ตรงตอ่เวลาได ้
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการที่มีความ
เหมาะสมในการพยาบาลตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
แสดงออกถงึการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  
Sub PLO1.4, 1.5 

1.5 การสอนสอดแทรกให้
เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
เคารพสิทธิผูป้่วย 
 

1.2 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO3 ปฏิบัติการพยาบาลดูแลสุขภาพคนเมือง 1.5 การสอนสอดแทรก 1.1 การประเมินด้าน
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็น
องค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมืองได ้ 
Sub PLO1.9 

แนวคิด ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม จริยธรรมโดย
แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความเจบ็ป่วยของผู้ป่วยแต่
ละรายได ้ 
Sub PLO2.11 

2.4 การศึกษาการพยาบาล
ผู้ป่วยเฉพาะกรณี (case 
conferences) 
2.8 การอภิปรายกลุม่ 
(group discussions) 
 

2.4 รายงานการศึกษา
ค้นคว้า/ กรณีศึกษา 
2.6 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
2.8 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  

CLO5 ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพก่อนส าเรจ็การศึกษาแก่
ผู้รบับริการในเขตเมือง ตามกระบวนการ
พยาบาลอย่างเป็นองค์รวมได้ด้วยตนเองเพื่อ
เตรียมเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพได ้
 Sub PLO3.9 

3.4 การฝกึปฏิบัติการ
พยาบาล (nursing practice) 
3.6 การสอนทางคลินิก 
(clinical teaching) 
3.7 การสอนข้างเตียง (bed 
side teaching)  
3.8 การประชุมก่อน-หลงั
ปฏิบัติงาน (pre- post 
conference)   
3.10 การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล/ผดงุครรภ์ 
3.11 การสะท้อนคิด 
(reflection) 

3.2 การประเมินสมรรถนะ
ทางคลินิก/ สถานบรกิาร
สุขภาพ/ชุมชน  
3.3 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 

CLO6 เขียนรายงาน บันทึกทางการพยาบาล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาบนความรูเ้ชิง
ประจักษ์ และสรปุเป็นองค์ความรู้ได ้
 Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

4.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย วิเคราะห์ 

5.1 การจัดประสบการณ์  
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียน

5.1 การประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างองิ และน าเสนอข้อมูล
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพ และ
ผู้รบับริการได้  
Sub PLO5.2 

ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ (online activities) 
เช่น multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources  
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (self-study) 

 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆ ได ้
 Sub PLO6.2 

6.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

6.1 การสงัเกตการอธิบาย
ความคิดในช้ันเรียน /ใน
แหล่งฝึก 

CLO9 มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ท างาน
เป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชิกทมี ติดต่อ
ประสานงานกบัสหสาขาวิชาชีพ ร่วมเสนอ
ความคิดเพื่อพัฒนาการพยาบาลและเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
Sub PLO8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

8.5 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
 

CLO10 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ ผู้รบับริการ 
เพื่อใหผู้้รบับริการในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้รับ
บริการสุขภาพอย่างปลอดภัยได ้ 
Sub PLO9.1, 9.2 

9.1 การประชุมกลุ่ม (group 
conference) 
 

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม
9.2 การประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลบั (feedback) 
ของผูร้ับบริการ/อาจารย์/
อาจารย์พีเ่ลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

 
หมวดท่ี  4  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
4.1 ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือค าอธิบายรายวิชา 
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา ร่วมกับทีมพยาบาล
วิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างมีสมรรถนะทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมการ
พยาบาลแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมือง  
 Internship in professional nursing roles prior to graduation, integrating various nursing 
fields, proving care among clients in the health care service system with competencies in 
urban health nursing by applying nursing process for holistic care; regarding moral, ethics, 
human dignity, cultural diversity in urban society 
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4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๔.๒.๑ เขารับการปฐมนเิทศและเตรียมความพรอมก่อนการฝกปฏิบัติงานในวันแรก 
 ๔.๒.๒ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีรายละเอียด
การฝึกปฏิบัติ ดังนี ้
  ๔.๒.๒.๑ ฝึกประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
  ๔.๒.๒.๒ ฝึกปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก ทั้งสิ้น ๑๗ 
เวร (๑๓๖ช่ัวโมง) 
  ๔.๒.๒.๓ ฝึกปฏิบัติงานในบทบาทผู้น าทีมและสมาชิกทีมการพยาบาล เพื่อบูรณาการความรู้ 
และฝึกทักษะการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 
  ๔.๒.๒.๔ การน าการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษา (case 
conference)  
 
4.3 รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. รายงานประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
จุดแข็ง และสิง่ที่ควรพฒันา (งานเดี่ยว) 

๑. ในวันที่ ๒ ของการฝึกปฏิบัติงาน และวันสุดท้าย 
ของการฝึกปฏิบัติงาน  

๒. การน าประชุมปรึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วย
เฉพาะกรณี (case conferences) (งานกลุม่) 

๒. ภายในเวลาที่ฝึกปฏิบัติโดยปรึกษาวันน าเสนอกบั
อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

๓. โครงการการแกป้ัญหาที่พบในแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(รายงานรวมหอผูป้่วยละ ๑ เลม่) 

๓. ภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการฝกึ
ภาคปฏิบัติ 

 
4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัตขิองนักศึกษา 
 ๔.๔.๑ ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ พร้อมทั้งช่วยประสาน และ/ หรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 ๔.๔.๒ ติดตามการรายงานประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา 
 ๔.๔.๓ ติดตามการน าประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี (case conference) 
 ๔.๔.๔ ติดตามการรายงานโครงการการแก้ปัญหาที่พบในแหล่งฝึกปฏิบัติ 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศ 
 ๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๒ ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๕.๓ ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 ๔.๕.๔ นิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและให้ครบตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๕ ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๕.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนหลงัสิน้สุดการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประสานงาน 
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 ๔.๖.๑ ปฐมนเิทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๖.๒ ปฐมนิเทศอาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึกเกี่ยวกับวัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลนักศึกษาของรายวิชาน้ี 
 ๔.๖.๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 ๔.๖.๔ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน ปัญหาของนักศึกษา ฯลฯ  
 ๔.๖.๕ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
 ๔.๖.๖ ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา รวมทั้ง
การใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไปร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  

๔.๗.๑ ประเมินความสามารถในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผน 
การพยาบาล การท ารายงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทักษะเพิ่มเติม ด้านที่มีปัญหา
ในขณะฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและทั้งกลุ่ม 
 ๔.๗.๒ จัดอาจารย์ในภาควิชาร่วมดูแลนักศึกษาในช่วงฝึกภาคปฏิบัติ ในแต่ละแหล่งฝึก และจัดท า
ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 ๔.๗.๓ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึก รวมถึง
จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัต ิ
 ๔.๗.๔ จัดท าคู่มือนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา 
รวมทั้งมีแบบในการท ารายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ๔.๗.๕ จัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับค าแนะน าก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างที่พบปญหา หรือ
เมื่อนักศึกษาตองการ 
 4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ
 ๔.๘.๑ พยาบาลวิชาชีพที่มปีระสบการณ์ในการท างาน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศใหก้ับนักศึกษา หอ
ผู้ป่วยละ ๒-๔ คน  
 ๔.๘.๒ หอพักนักศึกษาส าหรับนักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติเวรวิกาล ยกเว้น โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
นักศึกษาจะพักที่หอพักของคณะฯ 
 ๔.๘.๓ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส าหรับการฝกึปฏิบัต ิ
 ๔.๘.๔ หนังสือ/ วารสารทางการพยาบาล การแพทย ์ในหอผู้ป่วย 
  

หมวดท่ี  5  การวางแผนการเตรียมการ และการประเมินผลประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 

5.1 การก าหนดสถานท่ีฝึก   
 ก าหนดโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลในสงักัดส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมในด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
 
5.2 การเตรียมนักศึกษา  



 ๙ มคอ. 4 
 

58-๙ 
 

 ๕.๒.๑ ส ารวจความต้องการของนักศึกษาในเรื่อง โรงพยาบาล และหอผู้ป่วยที่นักศึกษาสนใจข้ึนฝึก
ปฏิบัติ โดยท าการส ารวจล่วงหน้า ๒-๓ เดือนก่อนถึงวันข้ึนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเตรียมทบทวน
ความรู้ล่วงหน้า 

๕.๒.๒ ปฐมนิเทศการเรียนภาคปฏิบัติในวันปฐมนิเทศการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ดังนี้ 
  ๕.๒.๒.๑ อธิบายรายละเอียดของวิชาและการจัดการเรียนการสอน แจ้งวัตถุประสงค์รายวิชา 
แจ้งอาจารย์นิเทศและแหล่งฝึกแก่นักศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวัดประเมินผล และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามข้อสงสัย 
  ๕.๒.๒.๒ ใหนักศึกษาทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะข้ึนฝึก
ปฏิบัติงาน รวมถึงมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของ
ประชากรที่อยู่ในเขตเมืองที่สอดคล้องกับสาขาที่จะข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
 ๕.๒.๓ แจกคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ และเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัตปิระกอบด้วย 
  ๕.๒.๓.๑ คู่มือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
(ส าหรับนักศึกษา) 
  ๕.๒.๓.๒ แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
  ๕.๒.๓.๓ แบบประเมินการประชุมปรกึษาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี 
  ๕.๒.๓.๔ แบบประเมินโครงการแกป้ัญหาที่พบในแหลง่ฝกึปฏิบัติ 
  ๕.๒.๓.๕ แบบฟอรม์การประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจุดแข็ง และสิง่ที่ควรพฒันา 
  ๕.๒.๓.๖ สมุดบันทึกประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัต ิ
 ๕.๒.๔ แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูล 
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3. วารสารทางการพยาบาล 
 
5.3 การเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงาน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมทีมอาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละแหล่งฝึก อย่างน้อย ๒ สัปดาห์
โดยแจกคู่มือรายวิชาและช้ีแจงรายละเอียดของวิชา วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การมอบหมายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ตามเอกสารคู่มือ
อาจารย์นิเทศ รวมถึงรายช่ือ เบอร์โทรของผู้ประสานงานของแต่ละแหล่งฝึก  
 
5.4 การเตรียมอาจารย์นิเทศในสถานท่ีฝึก  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมอาจารย์นิเทศ แต่ละหอผู้ป่วยก่อนนักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติ โดย
แจกคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลสุขภาพคนเมือง และช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 ๕.๔.๑ อธิบายรายละเอียดของรายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติ 
 ๕.๔.๒ การประเมินนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัตงิาน 
 ๕.๔.๓ ช้ีแจงประสบการณ์ที่นักศึกษาควรจะได้รับ และงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
 ๕.๔.๔ อธิบายให้อาจารย์นิเทศ เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการสอนและควบคุม
การฝกึปฏิบัตเิสริมทกัษะการพยาบาลสุขภาพคนเมอืง ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามเอกสารคู่มือการให้
คะแนน และแบบประเมินการศึกษาภาคปฏิบัต ิ
 
5.5 การจัดการความเสี่ยง  
 ๕.๕.๑ มาตรการการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝกึปฏิบัตงิานของนักศึกษา มีดังนี้  

๕.๕.๑.๑ ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ ให้ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 

๕.๕.๑.๒ แนะน าเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันโรค เช่น การผูก 
mask ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ เจล การเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และ ทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางของทางโรงพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ 

๕.๕.๑.๓ ท าความเข้าใจกับอาจารย์นิเทศถึงกิจกรรมที่นักศึกษาพยาบาลสามารถกระท าได้
หรือไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๕.๑.๔ แจ้งนักศึกษาไม่ให้ท ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยในขณะที่ไม่มี
อาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพดูแล 
  ๕.๕.๑.๕ จัดให้มีการท า group line ตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตลอดการฝึกงาน 
  ๕.๕.๑.๖ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา 
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 ๕.๕.๒ เสี่ยงต่อการได้รับประสบการณ์/ การฝึกทักษะไม่ครบตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์รายวิชา         
มีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  ๕.๕.๒.๑ ประชุมปรึกษาหารือกับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนรายวิชาและผลลัพธ์ที่จะได้ให้ครบถ้วน  
  ๕.๕.๒.๒ ให้นักศึกษาน าสมุดบันทึกประสบการณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ และให้
พยาบาลวิชาชีพลงนามก ากับกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกครั้ง 
  ๕.๕.๒.๓ นักศึกษาตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์และแจ้งกับอาจารย์/ อาจารย์นิเทศ
ภาคปฏิบัติ ในการจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้นักศึกษาก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยน้ัน ๆ  

๕.๕.๓ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ๕.๕.๓.๑ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่   

๕.๕.๓.2 ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาที่ฝึก
ปฏิบัติงานเวรวิกาล 

๕.๕.๓.3 มหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยอุบัติเหตใุห้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 

หมวดท่ี  6  การประเมินนักศึกษา 
 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน   
 ๖.๑.๑  การประเมินผลเป็นเกรดตามมาตรฐานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์
 ๖.๑.๒  คะแนนรวม ๑๐๐ (ร้อยละ) แบ่งเป็น   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา 
 Sub PLO1.1, 1.3 
CLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการที่
มีความเหมาะสมในการพยาบาลตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงการเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
Sub PLO1.4, 1.5 
CLO3 ปฏิบัติการพยาบาลดูแลสุขภาพ
คนเมือง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์รวม ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสงัคม
เมืองได ้

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
1.1 การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละ ๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

 Sub PLO1.9  
CLO4 ป ระยุ กต์ ใช้ความ รู้ ด้ านก าร
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการดูแล
สุขภาพคนเมืองทุ ก ช่วงวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยแต่ละรายได ้ 
Sub PLO2.11 

2.4 รายงานการศึกษาค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
2 .6  ก ารน า เส น อ งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
2.8 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ ๑๕ 

CLO5 ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพก่อนส าเร็จ
การศึกษาแก่ผูร้ับบรกิารในเขตเมือง 
ตามกระบวนการพยาบาลอย่างเป็นองค์
รวมได้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมเข้าสู่การ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้หลักฐาน
เชิงประจกัษ์ กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ 
 Sub PLO3.9 

3.2 การประเมินสมรรถนะทาง
คลินิก/ สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน
3.3 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 
3.5 การสงัเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ ๔๕  

CLO6 เขียนรายงาน บันทึกทางการ
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมลูจาก
กรณีศึกษาบนความรูเ้ชิงประจกัษ์ และ
สรปุเป็นองค์ความรู้ได ้
 Sub PLO4.2, 4.3 

4.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
 

ร้อยละ 2.5 

CLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย 
วิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมลูในการอ้างองิ 
และน าเสนอข้อมลูเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และผู้รบับริการได้  
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
 

ร้อยละ 2.5 

CLO8 แสดงออกถึงการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จรงิ 
หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ได ้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสงัเกตการอธิบายความคิด
ในช้ันเรียน/ ในแหล่งฝึก 

ร้อยละ 12.5 

CLO9 ท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น า
และสมาชิกทีมได ้ 
Sub PLO8.2 

8.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 

ร้อยละ 12.5 

CLO10 สื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ 
ผู้รบับริการ เพื่อใหผู้้รบับริการในสงัคม

9.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
9.2 การประเมินจากข้อมูลสะท้อน

ร้อยละ ๕ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

พหุวัฒนธรรมได้รบับริการสุขภาพอย่าง
ปลอดภัยได ้
 Sub PLO9.1, 9.2 

กลับ (feedback) ของผูร้ับบริการ/
อาจารย์/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
บุคลากรในแหล่งฝึก 

รวม ๑๐๐ 
 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๖.๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติโดย 
อาจารย์ในภาควิชาผู้ให้ค าปรึกษาร่วมประเมินกับอาจารย์นิเทศในแต่ละแหล่งฝึก 
 ๖.๒.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกรณี (case conference) ตาม
แบบประเมินที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิเคราะห์การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ
กรณีกับอาจารย์ในภาควิชาผู้ให้ค าปรึกษาการฝึกปฏิบัติ เมื่อด าเนินการแล้วอาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษาการฝึก
ปฏิบัติจะพิจารณาให้คะแนน  
 ๖.๒.๓ ประเมินผลรายงานโครงการแก้ปัญหาที่พบในแหล่งฝึกปฏิบัติ ตามแบบประเมินที่ก าหนด โดย
รายงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
 
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศต่อการประเมินนักศึกษา 

 ๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาผู้ให้
ค าปรึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดการฝึกตามแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคปฏิบัตติ่อการประเมินนักศึกษา 

อาจารย์ในภาควิชาผู้ให้ค าปรึกษาภาคปฏิบัติในแต่ละแหล่งฝึกร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ 
รวบรวมผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อตัดเกรดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และเมื่อมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบจึง
น าส่งผลการประเมินให้กับฝ่ายทะเบียนและประเมินผลเพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป 
 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

ในรายที่มีความแตกต่างของผลการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะประชุมหารือกัน โดยเชิญ
อาจารย์นิเทศ และพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุป 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

 
7.1  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

7.1.1  นักศึกษา 
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  ๗.๑.๑.๑ ประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคปฏิบัตใินแง่ของความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของ
ผู้ป่วย คุณภาพการดูแลของอาจารย์นิเทศ  
  ๗.๑.๑.๒ ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
  ๗.๑.๑.3 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความต้องการฝึก
เพิ่มเติม 
 
  ๗.๑.๑.4 ประเมินตนเองร่วมกบัอาจารย์ในภาควิชาผู้ให้ค าปรึกษาภาคปฏิบัติ อาจารย์นเิทศ และ
บุคลากรในแหล่งฝก 
 7.1.2  อาจารย์นิเทศ  
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่  
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย 
  ๗.๑.๒.๓ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล 
การฝกึปฏิบัติของนักศึกษา 
 7.1.3  อาจารย์ผู้ประสานงาน 
  ๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรายวิชาน้ีหรือไม่  
  ๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย 
  ๗.๑.๒.๓ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหลง่ฝกึปฏิบัตริ่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล 
การฝกึปฏิบัติของนักศึกษา 
 7.1.4  อ่ืน ๆ     
  ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 
 
7.2  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง   

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง  
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรประจ าแหล่ง
ฝึก มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.6) ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
7.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคปฏิบัติ (หัวข้อเพ่ิมเติม) 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

        2002104    การดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือก 
   (Complementary and Alternative Therapies)              

  
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  ๒ หน่วยกิต ๒(๑-๒-๓) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี   
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.สปุรีดา  มณิปันต ี -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลเด็ก) 
-ประกาศนียบัตร การแพทย์โฮมีโอ
พาธีย์: ทางเลอืกดูแลตนเองและ
ครอบครัว 

โทรศัพท์ 081-8542495   
Email: supreeda@nmu.ac.th 

2. อ.จินตนา   เกษมศิร ิ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเด็ก)  
-วุฒิบัตรการประชุมวิชาการประจ าปี 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

โทรศัพท์ 062-5950919 
Email: Jintana.k@nmu.ac.th 
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  1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ 

๑ ผศ.วิไล  วิวัฒน์ชาญกิจ -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (สาธารณสขุ) 
-วุฒิบัตรการประชุมวิชาการประจ าปี การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

๒ อาจารย์อบุลรัตน์  มโนศิลป ์ -สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เอกการจัดการสร้างเสรมิสุขภาพ 
๓ อาจารยส์มชาย ช้างแก้วมณี -วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

-หลักสูตรวิทยากรและครูฝกึนวดแผนไทย สถาบันการแพทย์ 
แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

๔ อาจารยป์ราณี   โรจน์วิโรจน์  -พยาบาลบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบรหิารการพยาบาล) 
-การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  

๕ ผศ.อภิสรา  จังพานิช - การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาสุขศึกษา)   
-The certificate of yoga teacher 

๖ ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เช่ียววัฒนา -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)์ 
๗ ผศ.ลดาพร  ทองสง -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 

-การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัตทิารกแรกเกิด  
๘ ผศ.สปุรีดา  มณิปันต ี -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

-ประกาศนียบัตร การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: ทางเลือกดูแลตนเองและ
ครอบครัว 

๙ อ.ดร.ศิรพิร  ชาวสุรินทร์  -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) 
-วุฒิบัตรการประชุมวิชาการประจ าปี การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

๑๐ อ.วนิดา     เณรานนท์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
๑๑ อ.จินตนา   เกษมศิร ิ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  

-วุฒิบัตรการประชุมวิชาการประจ าปี การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

12 อ.เพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน ์ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
๑3 เรือเอกหญงินิษา วงษ์ชาญ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 
๑4 อ.ภัทราภรณ์  ศรีพรมมา -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากายวิภาคศาสตร์) 
15 อ.ดวงกมล  สุขทองสา -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) 
16 อ.ศิราพร  ปิ่นวิหค -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
๑7 อ.นลิณี    เชยกลิ่นพุฒ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
18 ผศ.วัลยา ตูพานิช -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
19 อ.ดร.นุศ ทิพย์แสนค า -สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
20 อ.นิตยา งามด ี -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
21 ผศ.ดร.อารยา เชียงของ -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต)์ 

22 ผศ.ปราลีณา ทองศร ี -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
23 อ.ดร.จารุณี เทียบโพธ์ิ -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตรเ์ขตร้อน) 
24 อ.นิตยา สุขชัยสงค์ -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
25 อ.พนิตนันท์  พรหมด า -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 
26 อ.บุษกร สีหรัตนปทุม -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 
27 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
28 อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
29 อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
30 อ.จิรนุศ งามยิ่งยศ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
31 อ.อภิชญา ก้งซ่า -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

 
๑.๕ ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน   
       ภาคการศึกษาที่ ๑ ช้ันปีที่ 2   
 

๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
            ไม่มี  
 
๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
           ไม่มี  
  
๑.๘ สถานท่ีเรียน  
      ๑.๘.1 ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
      ๑.๘.๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับการดูแลแบบผสมผสานและ
การบ าบัดทางเลือกของบุคคล การดูแลสุขภาพตามแนวทางภูมิปัญญาไทยและอื่นๆ เน้นศาสตร์ทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวม 
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๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มจีิตสาธารณะ 
และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความแตกต่างในทาง
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์      
มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 
 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคนเมือง 
 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักเกี่ยวกบัการดูแลแบบ
ผสมผสานและการบ าบัดทางเลือก การดูแลสุขภาพ 
ตามแนวทางภูมิปญัญาไทยและอื่นๆ เน้นศาสตร์ทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกมาใช้ใน 
การดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวมได ้
Sub PLO2.1 

PLO4 แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดเลข (3R) เพื่อพฒันาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  

CLO3 เขียนรายงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทีเ่รียนและ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
Sub PLO4.2 
CLO4 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในช้ันเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งได ้
Sub PLO4.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ 
ตามแนวทางภูมิปัญญาไทยและอื่นๆ เพือ่น าความรู ้
มาพัฒนาตนเองในการดูแลสุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณ  
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล ข้อเท็จจรงิ หลกัฐานและข้อมูลองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัด
ทางเลือกเพื่อให้การดูแลสุขภาพคนเมืองทกุช่วงวัย 
แบบองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรกในปกีารศึกษา ๒๕๖5 จึงยงัไม่มีการพฒันาและปรับปรงุรายวิชา 

 
 



                                                          ๕                                                     มคอ.3 

60-๕ 
 

 
 

 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1, 1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักเกี่ยวกบัการ
ดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือก 
การดูแลสุขภาพตามแนวทางภูมปิัญญาไทยและ
อื่นๆ เน้นศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพคน
เมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวมได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)  
2.15 การเรียนจากประสบการณ์ตรง 
(experiencing learning) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.3 การสอบปฏิบัต ิ
2.5 การท าโครงงาน 
2.7 การสงัเกตพฤติกรรม 
2.8 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

CLO3 เขียนรายงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนและจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได ้
Sub PLO4.2 

4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

CLO4 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ใน
ช้ันเรียน และเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องได ้
Sub PLO4.4 
 

4.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้นกจิกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น multimedia 
learning modules, blogs, 
electronic resources 
 

4.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตามแนวทางภูมิปญัญาไทยและอื่นๆ 
เพื่อน าความรู้มาพัฒนาตนเองในการดูแล
สุขภาพคนเมืองได ้
Sub PLO5.2 

5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

5.1 การประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู

6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 

6.3 การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
องค์ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลแบบผสมผสาน
และการบ าบัดทางเลือกเพื่อให้การดูแลสุขภาพ
คนเมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

 

หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดหลักเกี่ยวกบัการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือกของบุคคล การดูแลสุขภาพตาม
แนวทางภูมิปัญญาไทยและอื่นๆ เน้นศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแล
สุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวม 
 Core concepts of complementary and alternative therapies of human being; healthcare 
based on local wisdom; focusing on Thai traditional medicines and alternative medicine for 
holistic and urban health care in all ages 
 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

15 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการของ 
นักศึกษาเฉพาะราย 

30 ช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

อำจำรย ์ สถำนท่ีติดต่อ e-mail จ ำนวนชั่วโมง/สัปดำห์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุรีดา มณิปันตี                 ภาควิชาการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์  
supreeda@nmu.ac.th ๒ 

อาจารยจ์ินตนา เกษมศิร ิ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

jintana.k@nmu.ac.th ๒ 

 
หมวดท่ี ๕ แผนกำรสอนและกำรประเมินผลรำยวิชำ 

๕.๑ แผนกำรสอน 

หัวข้อ จ ำนวนชั่วโมง กิจกรรมกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมินผล ผู้สอน 
บรรยำย ทดลอง 

หน่วยท่ี ๑  
บทน ำเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีกำรดูแลแบบ

๒ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 

ผศ.วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ 
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หัวข้อ จ ำนวนชั่วโมง กิจกรรมกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมินผล ผู้สอน 
บรรยำย ทดลอง 

ผสมผสำนและกำร
บ ำบัดทำงเลือก 
   - ความหมายของ
การบ าบัดทางเลอืก 
   - การจ าแนกการ 
บ าบัดทางเลือก 
   - หลักการในการ
จัดระบบการศึกษา
ข้อมูลเวชกรรมชาติ
พันธ์ุ 
   - การดูแลแบบ
ผสมผสานและการ 
บ าบัดทางเลือก 
ทั่วโลก 

และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

MEQ, oral examination 
 
 
 

หน่วยท่ี ๒ 
องค์ควำมรู้ตำม
ทฤษฎีกำรแพทย์ 
แผนไทย 
   - ทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย 
   - สาเหตุการเกิดโรค 
   - การวินิจฉัยโรคและ
การรักษาตามทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย 

๓ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

ผศ.วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ 

หน่วยท่ี ๓ 
กำรวิเครำะห์
สุขภำพตำมทฤษฎี
กำรแพทยแ์ผนไทย 
    - ความหมาย 
    - ประโยชน์ 
    - วงกลมวิเคราะห์
สุขภาพตามหลักทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย 
    - ลักษณะของ
บุคคล ๑๘ ลักษณะ 
 
 

๑ ๑ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบ
สาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั 
(Demonstration 
and Return 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.8 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผศ.วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ 
(ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
ผศ.สปุรีดา มณิปันต ี
อ.ดร.ศิริพร ชาวสุรินทร์  
(ภาคทดลอง) 
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หัวข้อ จ ำนวนชั่วโมง กิจกรรมกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมินผล ผู้สอน 
บรรยำย ทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 

Demonstration 
Method)  
2.15 การเรียนจาก
ประสบการณ์ตรง 
(experiencing learning) 

หน่วยท่ี ๔ 
อำหำรและน  ำสมุนไพร
ตำมธำตุเจ้ำเรือน 
    - ความหมาย 
    - ประโยชน์ 
    - หลักการเลือก
อาหารและน้ าสมุนไพร
ตามธาตุเจ้าเรือน 
     

๑ ๓ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
4.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
4.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ผศ.วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ 

หน่วยท่ี ๕ 
กำรบริหำรร่ำงกำย
และลมปรำณ 
   -การบริหารร่างกาย
และลมปราณด้วยท่า
ฤๅษีดัดตน 
   -การบริหารร่างกาย 
และลมปราณด้วย
โยคะ 
    -การบริหารร่างกาย 
และลมปราณด้วย 
ไทเก๊ก 
    
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

๔ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบ
สาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั 
(Demonstration 
and Return 
Demonstration 
Method)  
 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.3 การสอบปฏิบัต ิ
 

ฤาษีดัดตน  
ผศ.วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ 
(ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ 
           เช่ียววัฒนา 
อ.ดร.ศิริพร ชาวสุรินทร ์
อ.จินตนา เกษมศริ ิ
อ.วนิดา เณรานนท ์
อ.เพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน์  
     (ภาคทดลอง) 
โยคะ 
ผศ.อภิสรา  จังพานิช 
(ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
ร.อ.นษิา วงษ์ชาญ 
อ.ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา 
อ.ดวงกมล สุขทองสา 
อ.ศิราพร ปิ่นวิหค 
อ.นลิณี เชยกลิ่นพุฒ 

 (ภาคทดลอง) 
ไทเก๊ก 
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บรรยำย ทดลอง 

อ.ปราณี โรจน์วิโรจน ์
(ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
ผศ.วัลยา ตูพานิช 
อ.นิตยา งามด ี
อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง 
อ.วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ 
อ.ศศวรรณ อัตถวรคุณ 

(ภาคทดลอง) 
หน่วยท่ี ๖ 
กำรน ำภูมิปัญญำไทย 
มำใช้เพ่ือกำรดแูล
ตนเอง (ท ำลูกประคบ
สมุนไพร ยำหม่อง                       
และน  ำมันนวดไพล) 
    -การแพทย์แบบ
องค์รวม 
    -การท าลูกประคบ
สมุนไพร ยาหม่อง                       
และน้ ามันนวดไพล 
    -บัญชียาสมุนไพร
และยาสมุนไพรใน
สาธารณสุขมลูฐาน 

๒ 
 

๖ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุน้ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบ
สาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั 
(Demonstration 
and Return 
Demonstration 
Method)  
5.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
5.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

อ.อุบลรัตน์ มโนศิลป ์
 (ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
อ.สมชาย ช้างแก้วมณ ี

(ภาคทดลอง) 
 

หน่วยท่ี ๗ 
การแพทยแ์ผนจีน
และบทบาทพยาบาล 
   -ก าเนิดการแพทย์
แผนจีน 
   -การแพทย์แผนจีน
ในประเทศไทย 
   -ทฤษฎีการแพทย์
แผนจีน 
   -การตรวจวินิจฉัย
ด้วยศาสตร์การเเพทย์
เเผนจีน 

๑ - 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
 

อ.ปราณี โรจน์วิโรจน ์
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บรรยำย ทดลอง 

   -หลักการรักษา
ของเเพทย์เเผนจีน 
   -บทบาทพยาบาล            
เเผนกการเเพทยเ์เผนจีน 
หน่วยท่ี ๘ 
กำรนวดเพ่ือกำร
ผ่อนคลำยและกำร
บ ำบัด (นวดคอ 
บ่ำ ไหล่ และฝ่ำเท้ำ) 
และกำรนวดตนเอง 
    -ความหมายและ
ช่ือของเส้นประธานสิบ 
    -แนวทางเดินของ
เส้นประธานสิบ 
    -ประวัติและองค์
ความรู้การนวดไทย 
    -การนวดแบบ
ทั่วไป (เชลยศักดิ์) 
    -การนวดแบบ 
ราชส านัก 
    -คุณธรรมและข้อ
ปฏิบัติส าหรบัหมอ
นวดไทย 
    -ประโยชน์ของ
การนวด 
    -ข้อห้ามและข้อ
ควรระวังในการนวด 

๒ ๙ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบ
สาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั 
(Demonstration 
and Return 
Demonstration 
Method)  
 

1.2, 2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral examination 
2.3 การสอบปฏิบัต ิ
 
 

อ.อุบลรัตน์ มโนศิลป ์
(ภาคทฤษฎีและทดลอง) 
อ.สมชาย ช้างแก้วมณ ี

(ภาคทดลอง) 

หน่วยท่ี 9 
การบรูณาการ 
การเรียนการสอน
รายวิชาการดูแล
แบบผสมผสานและ
การบ าบัดทางเลือก
กับการบริการ
วิชาการแก่สังคม
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

- ๗ 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัตเิพื่อให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์ 
2.15 การเรียนจาก
ประสบการณ์ตรง 
(experiencing learning) 
6.4 การน าเสนอ 
(presentations) 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.5 การท าโครงงาน 
6.3 การน าเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

อาจารยผ์ู้ร่วมสอน  
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บรรยำย ทดลอง 

รวม ๑๕ ๓๐    

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.1,1.3 
 

1.2 การสังเกตพฤติกรรม 
(การเข้าช้ันเรียน , การส่งงานตรง
ตามเวลา) 

ร้อยละ ๕ 
 

CLO2 ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักเกี่ยวกบัการดูแล
แบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลือก การดูแล
สุขภาพตามแนวทางภูมิปญัญาไทยและอืน่ๆ เน้น
ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนเมืองทุก 
ช่วงวัยแบบองค์รวมได ้
Sub PLO2.1 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination (ร้อยละ 50) 
(สอบครั้งที่ 1 และสอบครัง้ที่ 2)  
 

 

2.3 การสอบปฏิบัติ (ร้อยละ ๑๐) 
(การบรหิารร่างกายและลมปราณ/  
การนวดเพื่อการผ่อนคลายและการ
บ าบัด)  

 
 

ร้อยละ ๗๕ 

2.5 การท าโครงงาน (ร้อยละ ๑๕) 
(โครงการการดูแลแบบผสมผสาน:
ทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนเมอืง)   
(งานกลุ่ม) 
 

 

CLO3 เขียนรายงานโดยประยุกตใ์ช้ความรูท้ีเ่รียน
และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานกรณีศึกษา 
เรื่องอาหารและน้ าสมุนไพรตาม 
ธาตุเจ้าเรือน: งานกลุ่ม) 
 

 
 

ร้อยละ 5 

CLO4 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน
ช้ันเรียน และเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องได้ 
Sub PLO4.4 
 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (น าเสนอการวิเคราะห์
กรณีศึกษาเรือ่งอาหารและน้ า
สมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน: งานกลุ่ม) 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

CLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตามแนวทางภูมิปญัญาไทยและอื่นๆ  
เพื่อน าความรู้มาพัฒนาตนเองในการดูแลสุขภาพ

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานเรื่องการน าภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้เพื่อการดูแลตนเอง) 
(งานกลุ่ม) 

 
 
 

ร้อยละ 5 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผล สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

คนเมืองได ้
Sub PLO5.2 
 

 
 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล ข้อเทจ็จริง หลักฐานและข้อมลู
องค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลแบบผสมผสานและ
การบ าบัดทางเลอืกเพือ่ให้การดูแลสุขภาพคน
เมืองทุกช่วงวัยแบบองค์รวมได ้
Sub PLO6.2 

6.3 การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย (ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใน
โครงการการดูแลแบบผสมผสาน:
ทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนเมอืง)   
(งานกลุ่ม) 

 
 

ร้อยละ ๕ 

รวม 100 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
กัญจนา ดีวิเศษ. (2554). การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสขุภาพ. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
อัจฉรา เชียงทอง. (2562). คู่มือการสง่เสรมิสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก. 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์สามเจรญิพานิชย์. 
อัจฉรา เชียงทอง, อบุลรัตน์ มโนศิลป์ และแสงเพ็ชร ภู่มา (บรรณาธิการ). (2562). คู่มือการสง่เสรมิสุขภาพและ

ป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย 
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
โจว ซว่ินหลุน. (2554). สมุนไพรจีนในเวชปฏิบัติ = Chinese materia medica in clinical practice. นนทบรุี:       

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 

ยงศักด์ิ ตันติปิฎก และ ส าลี ใจด.ี (2559). ต าราการนวดไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสาธารณสุขกับการพฒันา. 
ลัดดาวัลย์ ครูปญัญามาตย์. (2559). ต าราเภสัชกรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ)์ มูลนิธิฟื้นฟู

ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ. 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า    
      6.3.1 หนังสือและเอกสารแนะน า ได้แก่ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก. (2560). ค าอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน. นนทบุร:ี กรมการ           

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 
รัชนี จันทรเ์กษ. (2561). ค าอธิบายต ารายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บมืโรงอัฐศก พ.ศ. 2459. นนทบุรี: กรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ. 
วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ และสุปรีดา มณิปันตี. (๒๕๕๙). ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านร่างกายในการรบัประทานอาหารตามธาตุเจ้า
เรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.  
วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๒), ๑๒๐-๑๓๔. 

      6.3.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์และเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย ์
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ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข https://www.dtam.moph.go.th  
๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
      - โปสเตอร์ โมเดลอาหารตามธาตุเจ้าเรือน 
 - วัสดุและอุปกรณ์ในการท ายาหม่อง น้ ามันไพล และลูกประคบ 
 - เสื่อโยคะ ส าหรับฝึกปฏิบัติโยคะ ฤาษีดัดตน และการนวดเพื่อการผ่อนคลายและการบ าบัด 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการน าเสนองานกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบผสมผสานและการ  
         บ าบัดทางเลือก 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันหา
แนวทางการปรับปรุงการสอน  
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
๗.๕ การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดยผู้รับผิดชอบ
รายวิชาฯ น าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง 
และจัดท ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

 2006111     การจัดการทางการพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤต และสาธารณภัย 
                 Emergency Critical and Disaster Nursing Management 

๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
  2 หน่วยกิต        2(1-2-3) 

๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
  ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสร ี

๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
1. ผศ.วราภรณ์ ดีน ้าจืด - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต

(การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และ
ศิลปะการสอนทางการพยาบาล 

โทรศัพท์ 094-4959153 
Email:waraporn.d@nmu.ac.th 

2. อ.พิรุณนภา เบญ็พาด - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่)  

โทรศัพท์ 085-3865214 
Email:pirunnapa@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผศ.ดร.อรุณี  เฮงยศมาก - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาศักยภาพ

มนุษย)์  
- พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  

2. อ.ดร.จุฑารัตน์  อัครวงศ์วิศิษฎ์ - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (บรหิารการพยาบาล)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และ



                                                           ๒                                                               มคอ.๓ 
 

62-๒ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ประสาทศัลยศาสตร ์

3. อ.ดร.ยุพา  วงศ์รสไตร - Doctor of Philosophy (Nursing) 
- พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช้านาญเฉพาะทางการพยาบาล 
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ (APNs)   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
โรคหัวใจ และทรวงอก  

4. อ.นพัตธร  พฤษาอนันตกาล - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล 

5. อ.ศุภวรรณ  ใจบุญ - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  

6. อ.ปองพล  คงสมาน - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

7. อ.สุดคะนึง  ดารานิษร - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
8. ผศ.วราภรณ์  ดีน ้าจืด - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  

9. อ.พิรุณนภา  เบ็ญพาด - พยาบาลศาสตรม์หาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
     ภาคการศึกษาที่ 2 ชั นปีที่ 3 

๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
      ไม่มี 

๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
     ไม่มี 

๑.๘ สถานท่ีเรียน  
     ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื อการุณย์ 

๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดการจัดการทางการพยาบาลผู้ที่
อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การช่วยฟื้นคืนชีพขั นสูง การใช้เทคโนโลยทีางการแพทย์ขั นสูง ระบบบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การจัดการอุบัตภัิยหมู่ และสาธารณภัย การใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค้านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม
เมือง 

๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

PLO1 แสดงออกซึง่พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงความคิดเห็นแมจ้ะมีความ
แตกต่างในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม และ
วิชาชีพ  

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
Sub PLO1.3 

PLO2 ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล์การผดงุ
ครรภ ์และศาสตร ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ 
คนเมือง์ 
 

CLO2 ประยุกต ใช้หลักการและแนวคิดการจัดการ
ทางการพยาบาลผูท้ี่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต์การ
ช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง์การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย ข้ัน
สูง์ระบบบรกิารการแพทย ฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤต์การจัดการอบุัติภัยหมู่์และสาธารณภัย์รวมทัง้
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย  
Sub PLO2.5 

PLO4์แสดงออกถึงการสนใจใฝเ่รียนรู้ผ่านทักษะการ
อ่าน์การเขียน์และการคิดเลข์(3R)์เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง์ 

CLO3 เขียนรายงาน์วิเคราะห กรณีศึกษาจาก
สถานการณ จ าลองได้  
Sub PLO4.2 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม์เพือ่พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง์ 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ์เพื่อวิเคราะห กรณีศึกษาจาก 
สถานการณ จ าลองได้ 
Sub PLO5.2 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ์ 
และมีวิจารณญาณ์ 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ์แก้ปัญหาภายใต้
เหตผุล์ข้อเท็จจรงิ์หลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห กรณีศึกษาจากสถานการณ จ าลองได ้
Sub PLO6.2 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า์ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม์และสหสาขาวิชาชีพ์ 
 

CLO7 แสดงออกถึงการท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า 
และสมาชิกทีมในสถานการณ จ าลองได้  
Sub PLO8.2 
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๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2566 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา 

หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา 
Sub PLO1.3 

1.2 การสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 

CLO2 ประยุกต ใช้หลักการและแนวคิดการ
จัดการทางการพยาบาลผูท้ี่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต์การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง์การใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย ข้ันสูง์ระบบบริการ
การแพทย ฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต์
การจัดการอบุัติภัยหมู่์และสาธารณภัย์รวมทั้ง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 
Sub PLO2.5 

2.1 การบรรยาย (Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้นระหว่าง
เรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิตและสาธิต
ย้อนกลบั (Demonstration and 
Return Demonstration Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
2.13 การเรียนจากสถานการณ์
จ้าลอง (simulations) 
2.14 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.2 การสอบ OSCE 
2.3 การสอบปฏิบัต ิ
 

CLO3 เขียนรายงาน์วิเคราะห กรณีศึกษาจาก
สถานการณ จ าลองได้  
Sub PLO4.2 

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
สง่เสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
4.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

4.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ์เพื่อวิเคราะห 
กรณีศึกษาจากสถานการณ จ าลองได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายใน
การสบืค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning modules, 
blogs, electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

5.1 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ์แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล์ข้อเทจ็จริง์หลักฐานและข้อมลู
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห กรณีศึกษาจาก
สถานการณ จ าลองได้ 
Sub PLO6.2 

6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities)  
6.6 การมอบหมายงานกลุ่ม (group 
assignment) 

6.1 ก าร สั ง เก ต ก า ร
อธิบายความคิดในชั น
เรียน /ในแหล่งฝึก 
6.4 การประเมิ นผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO7 แสดงออกถึงการท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น า และสมาชิกทีมในสถานการณ 
จ าลองได้  
Sub PLO8.2 

8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย (small group 
activities)  
8.4 การแสดงบทบาทสมมติ (role 
plays) 
 

8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.2 การประเมิน
ตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่น
ร่วมกลุม่ 

หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและแนวคิดการจัดการทางการพยาบาลผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การช่วยฟื้นคืนชีพขั นสูง 
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั นสูง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต การจัดการอุบัติภัย
หมู่ และสาธารณภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ค้านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมเมือง 

Principles and concepts of nursing management in persons with emergency, critical, 
advanced life support and, advance medical technology, emergency medical service system in 
emergency and critical management, advance mass casualty incident and disaster 
management; rational drug use and safety by applying nursing process for holistic care; 
regarding moral, ethics, cultural diversity in urban society 

    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษา                  
ด้วยตนเอง 

15 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
30 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์  สถานท่ีติดต่อ E-mail จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ.วราภรณ์  ดีน ้าจืด ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

waraporn.d@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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อ.พิรุณนภา  เบ็ญพาด ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

pirunnapa@nmu.ac.th 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 

 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
หน่วยที่ 1 การประเมิน
และการเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ
ไหลเวียนเลือดในผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
- ส่วนประกอบของการ
ไหลเวียนโลหิต  
- การวัดการไหลเวียน
และความดันโลหิตชนิด 
noninvasive 
- การวัดการไหลเวียน
และความดันโลหิตชนิด 
invasive 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)์เรือ่งการเตรียม
อุปกรณ์และการตั งค่า
ระบบ invasive 
monitoring: Central 
line, arterial line 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.นพตัธร  
พฤกษาอนันตกาล 
/ อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 2 การจัดการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
ในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต 
- การประเมินทางเดิน
หายใจในผูป้่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต 
- การเปิดทางเดินหายใจ 
- การใช้ Oro/ Naso 
pharyngeal airway 
- การใช้ Combitube 
- การใส่ท่อหลอดลมและ

1 1 1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.ยุพา  
วงศ์รสไตร / 
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
การดูแลผู้ป่วยใสท่่อ
หลอดลม   

Method)์เรือ่งการ
จัดการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ ในผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต 

หน่วยที่ 3 การพยาบาล
ผู้ป่วยที่ใช้เครือ่งช่วย
หายใจ  
- ข้อบ่งชี ในการช่วย
หายใจ  
- ชนิดของเครื่องช่วย
หายใจ  
- รูปแบบการช่วยหายใจ 
- การตั งเครื่องช่วย
หายใจ 
- การเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนของการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ  
- การหย่าเครื่องช่วย
หายใจ  
- การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ  
- ภาวะจิตสังคมของ
ผู้ป่วยที่ใช้เครือ่งช่วย
หายใจ และการพยาบาล
เพื่อตอบสนองภาวะจิต
สังคมของผูป้่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

2 1  1.2 การสร้างระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และซื่อสัตย์ 
2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)์เรือ่งใช ้
เครื่องช่วยหายใจ  
 
 

1.2 การสงัเกต
พฤติกรรม 
2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
 

อ.ดร.ยุพา  
วงศ์รสไตร / 
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 4 การพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก 
- ค้าจ้ากัดความภาวะ
ช็อก 
- ระยะต่าง ๆ ของช็อก  
- การแบ่งประเภทของ
ภาวะช็อก  
- อาการและอาการ
แสดงของภาวะช็อก  

2 2 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) เรื่องการ
พยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
ช็อก ชนิด Hypovolemic 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.พิรุณนภา  
เบ็ญพาด / 
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
- แนวทางในการ
รักษาพยาบาลภาวะช็อก    

shock 
 

หน่วยที่ 5 การพยาบาล
ผู้บาดเจ็บหลายระบบ 
- หลักการประเมินและ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
หลายระบบ 
-  การพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ทรวงอก 
- การพยาบาลผู้บาดเจบ็
ช่องท้อง 
- การพยาบาลผู้บาดเจบ็
กระดูกเชิงกราน 

2 2 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) เรื่อง 
primary assessment 
และ secondary 
assessment 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) การ
พยาบาลผู้บาดเจ็บ 
หลายระบบ 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 

ผศ.วราภรณ์  
ดีน ้าจืด /  
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 6 การพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รบัสารพิษ 
และบาดเจบ็จากสัตว์ 
- การพยาบาลผู้ที่ได้รบั
สารพิษ  
- การพยาบาลผู้ที่ถูกงูกัด 
- การพยาบาลผู้ที่ถูก
สัตว์เลี ยงลกูด้วยนมกัด 

2 1 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method)์เรือ่งฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีน
บาดทะยัก 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.จุฑารัตน์  
อัครวงศ์วิศิษฎ์ /  
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 7 การช่วยฟื้น
คืนชีพขั นสูง  
- การช่วยฟื้นคืนชีพขั น
สูง 
- การใช้ยาในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ 
- การยุติการช่วยฟื้นคืน
ชีพ 

2 2 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) เรื่อง ACLS 
2.13 การเรียนจาก

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

อ.ดร.ยุพา  
วงศ์รสไตร / 
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) เรื่อง 
ACLS 

หน่วยที่ 8 การสวมชุด
ป้องกันขณะปฏิบัติงาน
นอกโรงพยาบาล 

- 2 2.5 การสอนแบบสาธิต
ละสาธิตย้อนกลบั
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) เรื่องการใส่ 
และ ถอดชุด PPE 
8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.2 การ
ประเมินตนเอง 
8.3 การ
ประเมินเพื่อน
ร่วมกลุม่ 

อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 9 การจัดการ
ดูแลกระดกูสันหลงั 
- การถอดหมวกนิรภัย 
- การใส่ปลอกคอชนิด
แข็ง 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั งตัวเหมือนท่อนซุง 
และการใส่แผ่นกระดาน
รองหลงัชนิดยาว 

- 2 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) เรือ่ง 
- การถอดหมวกนิรภัย 
- การใส่ปลอกคอชนิดแข็ง 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั งตัวเหมือนท่อนซุง และ
การใส่แผ่นกระดานรอง
หลงัชนิดยาว 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) เรื่อง 
- การถอดหมวกนิรภัย 
- การใส่ปลอกคอชนิดแข็ง 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั งตัวเหมือนท่อนซุง และ
การใส่แผ่นกระดานรอง
หลงัชนิดยาว 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.2 การ
ประเมินตนเอง 
8.3 การ
ประเมินเพื่อน
ร่วมกลุม่ 
 

อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
 8.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย 
(small group activities) 

หน่วยที่ 10 ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในประเทศไทย 
- การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และการพบเหต ุ
- การแจ้งขอความ
ช่วยเหลือ 
- การออกปฏิบัติการของ
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
- การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหต ุ
- การล้าเลียงขนย้ายและ
การดแูลระหว่างน้าส่ง 
- การน้าส่งสถาน 
พยาบาล 

2 2 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) เรื่อง การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหต ุ
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) เรื่อง การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหต ุ

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination) 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 

ผศ.วราภรณ์  
ดีน ้าจืด /  
อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

หน่วยที่ 11 การจัด 
การอุบัติภัยหมู่ และ 
สาธารณภัย 
- หลักการบรหิารจัดการ
ในภาวะอุบัติภัยหมู่ และ
สาธารณภัย ตามระบบ 
MIMMS (CSCATTT)  
 
  

1 2 2.1 การบรรยาย 
(Lectures) 
2.2 การใช้ค้าถามกระตุ้น
ระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-learning) 
2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.2 การสอบ 
OSCE 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 

อ.ปองพล คงสมาน 
/ อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

การสอบปฏิบัต ิ - 6 2.5 การสอนแบบสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ 
(Demonstration and 
Return Demonstration 
Method) 
6.3 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities)  
- การคัดแยกผู้ป่วย
อุบัติภัยหมู่ / สาธารณภัย 

2.3 การสอบ
ปฏิบัต ิ
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในชั น
เรียน /ในแหล่ง
ฝึก 
8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 

อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์



                                                           ๑๑                                                               มคอ.๓ 
 

62-๑๑ 
 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
- การสวมชุดป้องกันขณะ
ปฏิบัติงานนอก
โรงพยาบาล 
- การถอดหมวกนิรภัย 
- การใส่ปลอกคอชนิดแข็ง 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั งตัวเหมือนท่อนซุง และ
การใส่แผ่นกระดานรอง
หลงัชนิดยาว 
8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 

8.2 การ
ประเมินตนเอง 
8.3 การ
ประเมินเพื่อน
ร่วมกลุม่ 

การสอบ OSCE - 6 2.13 การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง 
(simulations) 
5.1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้
ผู้เรียนได้เลอืกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบค้น
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (self-study) 
6.6 การมอบหมายงาน
กลุ่ม (group 
assignment) วิเคราะห์
กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จ้าลอง  
8.2 กิจกรรมกลุม่ย่อย 
(small group activities) 
8.4 การแสดงบทบาท
สมมติ (role plays) 

2.2 การสอบ 
OSCE 
2.4 รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า/ 
กรณีศึกษา 
5.1 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
6.1 การสงัเกต
การอธิบาย
ความคิดในชั น
เรียน /ในแหล่ง
ฝึก 
6.4 การ
ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8.1 การสงัเกต
พฤติกรรม 
8.2 การ
ประเมินตนเอง 
8.3 การ
ประเมินเพื่อน
ร่วมกลุม่ 

อาจารย์ภาควิชา
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร ์

รวม 15 30    
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๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา  
Sub PLO1.3 

1.2 สังเกตพฤติกรรม  ร้อยละ 5 

CLO2 ประยุกต ใช้หลักการและแนวคิดการ
จัดการทางการพยาบาลผูท้ี่อยู่ในภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต์การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง์
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย ข้ันสงู์ระบบ
บริการการแพทย ฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤต์การจัดการอบุัติภัยหมู่์และสาธารณ
ภัย์รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัย 
Sub PLO2.5 

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral  
Examination  
(ครั งที่ 1 และ ครั งที่ 2 การสอบ 
MCQ รวมกัน ร้อยละ 40) 
2.2 การสอบ OSCE (ร้อยละ 10) 
2.3 การสอบปฏิบัติ (ร้อยละ 10) 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

CLO3 เขียนรายงาน์วิเคราะห กรณีศึกษา
จากสถานการณ จ าลองได ้
Sub PLO4.2 

4.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จ้าลอง 
เหตุการณ์สาธารณภัย) 

ร้อยละ 5 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสบืค้นและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ์เพื่อวิเคราะห 
กรณีศึกษาจากสถานการณ จ าลองได้ 
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานวิเคราะห์
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จ้าลอง 
เหตุการณ์สาธารณภัย) 

ร้อยละ 5 

CLO6 แสดงออกถึงการตัดสินใจ์แก้ปัญหา
ภายใต้เหตุผล์ข้อเทจ็จริง์หลักฐานและ
ข้อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห กรณีศึกษาจาก
สถานการณ จ าลองได้ 
Sub PLO6.2 

6.1 การสังเกตการอธิบายความคิดใน
ชั นเรียน /ในแหล่งฝึก 
 

ร้อยละ 15  
 
 
 
 

CLO7 แสดงออกถึงการท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น า และสมาชิกทีมในสถานการณ 
จ าลองได้  
Sub PLO8.2 

8.1 การสงัเกตพฤติกรรม 
8.2 การประเมินตนเอง 
8.3 การประเมินเพือ่นร่วมกลุ่ม 
(การเข้ากลุม่การเรียนจาก
สถานการณ์จ้าลอง simulations)  

ร้อยละ 10 

รวม 100 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
ไชยพร ยุกเซ็น. (2557). เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1. กรุงเทพฯ: ช่อระกา การพมิพ์. 
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ประณีต ส่งวัฒนา. (2559). การพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

วีรพงศ์ วัฒนาวนิช และ สุพัตรา อุปนสิากร. (2560). การบรหิารยาในผูป้่วยวิกฤตและฉุกเฉิน. สงขลา: ฝ่าย
บริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 

เอกรินทร์ ภูมิพเิชฐ. (2553). Critical care: At Difficult Time. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ.์ 
Aitken, L.์M., Marshall, A., & Chaboyer, W.์(2019).์Critical care nursing.์Chatswood, NSW:์

Elsevier. 

๖.๒ เอกสารและข้อมลูส าคัญ    
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. (2562). รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและหนงัสอืเวียนที่

เกี่ยวข้องกบัระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2562. นนทบุร:ี ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์. 
สันต์ หัตถีรัตน์. (2555). คู่มือกู้ชีพ ส าหรบัแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 
สุทัศน์ รุ่งเรอืงหริัญญา. (2557). รู้ไว้ก่อนไป ICU : ความจริง 12 ประการที่ต้องรู้. กรงุเทพ: สมาคมเวชบ้าบัด

วิกฤตแห่งประเทศไทย. 
Deutschman, C.์S.์e., & Neligan, P.์J.์e.์(2016).์Evidence-based practice of critical care.์

Philacdelphia:์Elsevier. 

๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า    
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ และส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2551). 

คู่มือวิทยากร หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (Pre Hospital Nurse Curriculum). 
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร พยาบาลกู้ชีพ (Pre-hospital Nurse) รุ่นที่ ๔ ระหว่าง ๒๘ ม.ีค. ถึง ๘ เม.ย. 

๕๔ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น จ.ขอนแก่น. 
American College of Surgeons. (2012). Advanced Trauma Life Support for Doctors. (9th Edition). 

Chicago: American College of Surgeons. 
American college of Surgeons.์(2016).์PHTLS Prehospital Trauma Life Support.์(8th ed). Chicago: 

American College of Surgeons. 

๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (เช่น วิดีโอ หุ่นจ้าลองต่าง ๆ เป็นต้น) 
- วีดีโอเรื่อง Primary assessment 
- วีดีโอเรื่อง Secondary assessment 
- วีดีโอเรื่อง ACLS 
- วีดีโอเรื่อง การใส่ และ ถอดชุด PPE 
- วีดีโอเรื่อง การถอดหมวกนนิรภัย 
- วีดีโอเรื่อง การใสป่ลอกคอชนิดแข็ง 
- วีดีโอเรื่อง การเคลื่อนย้ายผูป้่วยทั งตัวเหมอืนท่อนซงุ และการใส่แผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว 
- วีดีโอเรื่อง การประเมินผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหต ุ

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา        
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7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังการเข้ากลุ่มสถานการณ์จ้าลอง 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.๒.๑ การสังเกตการณ์ โดยอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
7.๒.๒ การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

      7.๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดการทางการพยาบาลฉุกเฉิน 
วิกฤต และสาธารณภัย 

 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
       ประชุมอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั ง ก่อน ระหว่าง และสิ นสุดภาคการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงการสอน  

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนรายวิชาฯ มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ น้าผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
วางแผนปรับปรุง และจัดท้ารายงาน (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ นสุดภาคการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา  

4000104  เทคโนโลยีดิจิทลั 
     Digital Technology 
 
๑.๒ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง   
 ๒ หน่วยกิต  ๒(2-0-4) 
      
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
 หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเลือกเสร ี
      
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา การติดต่อ 

1. อ.พงศธร ชมด ี - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

โทรศัพท์ 02-241-3500 ต่อ 5774 
Email: pongsathorn.cho@nmu.ac.th 

2. อ.เพียงขวัญ  ภูทอง - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การผดุงครรภ์) 

โทรศัพท์ 0-2241-6500 ต่อ 3202 
Email: piangkhuan@nmu.ac.th 

 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
1 อ.พงศธร  ชมดี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 
1.4.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
1 อาจารย์พยาบาล   

 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 2  
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๑.๖ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   

ไม่มี 
 

๑.๗ รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
ไม่มี  
 

๑.๘ สถานท่ีเรียน  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
๑.๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9 กรกฎาคม 2564 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดในการใช้ดิจิทัล การสื่อสารและการบริหาร
สารสนเทศข้อมูลดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย การสร้างสื่อดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในสายอาชีพได ้

   
๒.๒ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพคนเมือง 

CLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สร้างเสริมสุขภาพคนเมือง 
Sub PLO2.11  

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

CLO2 อธิบายสาระส าคัญด้านกฎหมาย และจริยธรรมที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้  
Sub PLO5.1 
CLO3 สร้างสื่อดิจทิัลที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม
ในการสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได้  
Sub PLO5.2 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

เริ่มใช้ปีแรก ในปีการศึกษา 2565 จึงยังไมม่ีการพัฒนาและปรบัปรุงรายวิชา
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หมวดท่ี 3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
CLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพคนเมอืง 
Sub PLO2.11  

2.1 การบรรยาย (Lectures)  
2.2 การใช้ค าถามกระตุ้นระหว่างเรียน  
2.4 กรณีศึกษา (case study) 
2.9 กิจกรรมกลุ่มย่อย (small group 
activities)  
2.10 การน าเสนอ (presentations) 
2.11 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning)  

2.1 การสอบ MCQ, 
MEQ, oral 
examination 
2.7 การสงัเกต
พฤติกรรม 
 
 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญด้านกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได ้ 
Sub PLO5.1 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ เลื อกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใน
การสืบค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่ น  multimedia 
learning modules, blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 

5.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 

CLO3 สร้างสื่อดิจทิัลที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสงัคมในการสร้างเสริมสุขภาพคน
เมืองได้  
Sub PLO5.2 

5.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ เลื อกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใน
การสืบค้นกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(online activities) เช่ น  multimedia 
learning modules, blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self-
study) 

5.1 การประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4   ลักษณะและการด าเนินการ 
ลักษณะและการด าเนินการของรายวิชา 
    ๔.๑ ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล การสื่อสารและการบรหิารสารสนเทศข้อมูลดิจิทลั การใช้ดิจิทัล
เพื่อความปลอดภัย การสร้างสื่อดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสายอาชีพ 

Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital security, digital media 
creation, big data management, digital commerce, Laws relating to digital technology, future 
digital technology and application of digital technology in the careers field 

 
    ๔.๒ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ไม่มี 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
    ๔.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์  สถานที่ติดต่อ E-mail จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห ์

อ.พงศธร ชมด ี
ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยี
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

pongsathorn.cho@nmu.ac.th 
2 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห ์

อ. เพียงขวัญ  ภูทอง 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุงครรภ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์

piangkhuan@nmu.ac.th 

 
หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 

๕.๑  แผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
แนวคิดพื้นฐาน หลักกฎหมาย 
และจริยธรรมทีเ่กีย่วกบัการใช้
ดิจิทลั 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
5.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
๒.๘, 5.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.พงศธร ชมด ี
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
 

แนวคิดพื้นฐาน หลักกฎหมาย 
และจริยธรรมทีเ่กีย่วกบัการใช้
ดิจิทลัเพื่อการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ์ 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.4 กรณีศึกษา 
(case study) 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
5.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
 ๒.๘, 5.1 
การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์
พยาบาล 

การใช้ดิจิทลัเพื่อการสื่อสาร 3 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูท้ี่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกิจกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia learning 
modules, blogs, 
electronic resources 
5.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
5.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.พงศธร ชมด ี

การใช้ดิจิทลัเพื่อการสื่อสาร
ทางการพยาบาลและการผดงุ

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 

อาจารย์
พยาบาล 
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
ครรภ์ 2.2 การใช้ค าถาม

กระตุ้นระหว่างเรียน  
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
learning modules, 
blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
5.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

การบรหิารสารสนเทศข้อมูล
ดิจิทลั 

3 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

อ.พงศธร ชมด ี

หลกัการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ ่

3  2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

อ.พงศธร ชมด ี

สอบครั้งท่ี 1 
การสร้างสือ่ดิจิทลั 4 - 2.1 การบรรยาย 2.1 การสอบ อ.พงศธร ชมด ี
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน  
2.9 กิจกรรมกลุม่
ย่อย (small group 
activities)   
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
learning modules, 
blogs, electronic 
resources 
5.2 การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(self-study) 

MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 
5.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

หลกัการดิจิทลัคอมเมิรซ์ 3 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

อ.พงศธร ชมด ี

การใช้ดิจิทลัเพือ่ความ
ปลอดภัย 

3 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ

อ.พงศธร ชมด ี
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หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู ้
วิธีการ

ประเมินผล 
ผู้สอน 

บรรยาย ทดลอง 
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

สังเกต
พฤติกรรม 

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจทิัลใน
อนาคต 

2 - 2.1 การบรรยาย 
(Lectures)  
2.2 การใช้ค าถาม
กระตุ้นระหว่างเรียน 
2.11 การเรียนรูผ้่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (e-
learning) 

2.1 การสอบ 
MCQ, MEQ, 
oral 
examination 
2.7 การ
สังเกต
พฤติกรรม 

อ.พงศธร ชมด ี

น าเสนอการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การ
พยาบาล 

3 - 2.10 การน าเสนอ 
(presentations) 
5.1 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่หลากหลายในการ
สืบค้นกจิกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (online 
activities) เช่น 
multimedia 
learning modules, 
blogs, electronic 
resources 

2.8, 5.1 การ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

อ.พงศธร ชมด ี

สอบครั้งท่ี 2 
รวม  30     
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๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
   

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) การประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
CLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สร้างเสริมสุขภาพคนเมือง 
Sub PLO2.11  

2.1 การสอบ MCQ, MEQ, oral 
examination  
(ส อ บ แ บ บ  MCQ แ ล ะ MEQ 
จ านวน 2 ครั้ ง คิดเป็นร้อยละ 
30) 

ร้อยละ 30 

CLO2 อธิบายสาระส าคัญด้านกฎหมาย และจริยธรรมที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้  
Sub PLO5.1 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา) 

ร้อยละ 10 

CLO3 สร้างสื่อดิจทิัลที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม
ในการสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได้  
Sub PLO5.2 

5.1 การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย (การสร้างสื่อ 
แอปพลิเคชัน)  

ร้อยละ 60 

รวม 100 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก   
สุภาภรณ์ เกียรติสิน. (2562). การเข้าใจดิจิทัลกับพลเมืองไทย (Digital Literacy in 21st). มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy. โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 
Faithe Wempen. (2014). Digital Literacy for Dummies. For Dummies 1st edition. 
Victoria Carrington and Muriel Robinson. (2009). Digital Literacies: Social Learning and Classroom 

Practices. Sage Publications Ltd 
Nicola Hockly, Gavin Dudeney and Mark Pegrum. (2013). Digital Literacies. Taylor & Francis Ltd 
 
๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ . 
เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3hHNPWz 

 
๖.๓ เอกสารและข้อมลูแนะน า   

 ๖.๓.1 วารสาร ได้แก่  
 
 ๖.๓.2 ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่  

LINE (Thailand) Co.,Ltd. (2020). LINE OFFICAL ACCOUNT เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
www.marketingcuisine.com  
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๖.4  สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

1) เอกสารประกอบการสอนใน Google classroom  
2) Notebook  
3) Mobile Phone  
4) แอปพลเิคชันแคนวา (CANVA) 
5) แอปพลเิคชันไลน์ (line) 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

7.1.๑ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
7.๑.๒ นักศึกษาประเมินตามเกณฑก์ารประเมินผลของแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนของมหาวิทยาลัย 

 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  

7.๒.1 การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
7.๒.2 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้  
7.2.3 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา 
๗.๒.4 แบบประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
๗.๓.๑ ประชุมรับทราบผลการจดัการเรยีนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา

รายวิชา  
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
๗.๔.๑  มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนฯ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน / เกรด) 

จากนั้นตัดเกรดในระบบ พร้อมลงนามและน าส่งงานทะเบียนของวิทยาลัย 
๗.๔.๒  มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบที่ ได้รับแต่งตั้ ง และ รายงานผลการทวนสอบ 

ต่อคณะกรรมการ 
 

๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายในรายวิชาฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ ได้น าผลการประเมินของ

นักศึกษา อาจารย์ มาประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง และจัดท ารายงาน (มคอ.5) 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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