
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑ 
NSG2206 รายวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒ สาขาวชิา พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา NSG๒๒๐๖ รายวิชา การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี๑ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   NSG๒๒๐๖ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Adult and Elder Nursing II 

 
๒. จำนวนหนวยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ 
 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    
๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารยอรทัย  รุงวชิรา  (ผูรับผิดชอบรายวิชา) 
          อาจารยศุภลักษณ พ้ืนทอง  (ผูชวยประสานงานรายวิชา) 
๔.๒ อาจารยผูสอน    

๑. อาจารย ดร.กาญจนา เกียรติกานนท 
๒. อาจารย ดร.นภพรพัชร ม่ังถึก 
๓. อาจารย อรทัย  รุงวชิรา 
๔. อาจารย หนึ่งฤทัย          โพธิ์ศรี 
๕. อาจารย อัมพร   เจียงวิริชัยกูร 
๖. อาจารยศุภลักษณ พ้ืนทอง 
๗. อาจารยวิสุดา  หม่ันธรรม 
๘. อาจารยภัทราภรณ ขาวผองอำไพ 
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๕.  สถานท่ีติดตอ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
E – Mail :  อาจารยอรทัย  รุงวชิรา : orathai.ru@ssru.ac.th  
          อาจารยศุภลักษณ พ้ืนทอง : supaluk.ph@ssru.ac.th 

              
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปท่ี ๒ 
๖.๒ จำนวนผูเรียนท่ีรับไดประมาณ ๑๑๗ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

 
๘. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) ไมมี 

 
๙. สถานท่ีเรียน   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จดุมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ปญหาสุขภาพของผูรับบริการท่ีเปนผูใหญและผูสูงอายุในระยะ

เฉียบพลันและเรื้อรังท่ีซับซอน ไดแก ปญหาในเรื่องระบบสืบพันธุสตรีและความผิดปกติในการสืบพันธุ การไดยิน
และการมองเห็น โรคในระบบตอมไรทอ เก่ียวกับตับ ถุงน้ำดีและตับออน โรคในระบบประสาท โรคติดเชื้อ โรค
ผิวหนังและระบบภูมิคุนกัน โรคไต โรคปอดและการหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดแดงสวนกลาง ภาวะช็อค 
และการบาดเจ็บตออวัยวะหลายระบบ การใชยาอยางสมเหตุผล รวมถึงการดูแลในระยะสุดทายของชีวิต สามารถ
ใชกระบวนการพยาบาลในการระบุปญหาและใหการพยาบาลตามความตองการดูแลสุขภาพท้ังดานการสรางเสริม 
ปองกัน รักษา ฟนฟู ครอบคลุมองครวม ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของบุคคล สงเสริมบทบาทของ
ครอบครัวและผูดูแลในการดูแลใหผูสูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี อยูในในสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีคุณภาพ และ
สมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
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๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 ๒. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำข้ึนเว็บไซตอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงขอมูลการ
เรียนรู และศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา 

๓. จัดทำแบบประเมินรายงานกรณีศึกษาเพ่ือใชประเมิน รายงานกรณีศึกษาของนักศึกษา ใหชัดเจน เพ่ือ
อาจารยผูสอนและนักศึกษาใชปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 การใชความตองการพ้ืนฐานทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของบุคคลและการใชกระบวนการ
พยาบาลในการระบุปญหาและความตองการดูแลสุขภาพและการใหการพยาบาลอยางปลอดภัยแกผูรับบริการท่ี
เปนผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังท่ีซับซอน และการบาดเจ็บตออวัยวะหลาย
ระบบ รวมถึงการใชยาอยางสมเหตุผล การดูแลในระยะสุดทายของชีวิต บทบาทของครอบครัวและผูดูแลในการ
สงเสริมใหผูสูงอายุอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีคุณภาพและสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 

using basic Bio-psychosocial and spiritual needs of individual and nursing process in 

identifying problems and health care needs and implementing therapeutic safety nursing care 

for adults and elders with complicated acute and chronic health problems and multiple organ 

injuries as well as rational drug use, palliative care, role of families and caregivers in encouraging 

elders to live in society and the environment with quality and human dignity 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ ไมมี ไมมี ๖ ชั่วโมง/สัปดาห 
 

 
 
 
๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  หองพักอาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๓๗ วิทยาลัยพยาบาลและ 
สุขภาพ 

๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทำงาน / มือถือ   
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อาจารยอรทัย  รุงวชิรา หมายเลข ๐๘๙-๓๐๐๙๗๒๙ 
อาจารยศุภลักษณ พ้ืนทอง หมายเลข ๐๙๕-๖๘๓๔๓๑๖ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)   
อาจารยอรทัย  รุงวชิรา : orathai.ru@ssru.ac.th  
อาจารยศุภลักษณ พ้ืนทอง : supaluk.ph@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน(Facebook/Twitter/Line)  
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร(Internet/Webboard)  

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑    คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
  (๑) มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา  
  (๒) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (๓) สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาทางจริยธรรม 
  (๔) แสดงออกถึงการเคารพสิทธ ิคุณคา ความแตกตาง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูอ่ืน

และตนเอง 
  (๕) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงสวนรวมและสังคม 
  (๖) แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของ

พยาบาล 
๑.๒    วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน การอภิปรายประเด็น
จริยธรรมในกรณีศึกษา 

(๒) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เนนการเขาเรียนใหตรงเวลา สงความกาวหนาของงานตาม
เวลานัดหมาย รวมท้ังสงงานตรงเวลา 

 (๓) เปนแบบอยางท่ีดีใหนักศึกษาในการเปนผูนำท่ีมีจริยธรรม ไดแก เอกสารประกอบการสอนมี
การอางอิงท่ีถูกตอง เขาสอนกอนเวลา เปนตน 

(๔) มอบหมายงานและใหทำรายงาน รายงานกรณีศึกษา 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน  
(๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นประเด็นจริยธรรมในกรณีศึกษา 
(๓) ประเมินจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 
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๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
  (๑) มีความรอบรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตท้ังดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงศาสตรอ่ืนท่ีสงเสริมทักษะศตวรรษ ๒๑ 
ตลอดถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

  (๒) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
อยางกวางขวางและเปนระบบ 

  (๓) มีความรูและความเขาใจในระบบสขุภาพของประเทศ และปจจัยท่ีมีผลตอระบบสุขภาพ 
  (๔) มีความรูและตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน และสามารถนำผลการวิจัย

มาใชในการปฏิบัติทางการพยาบาล 
 (๕) มีความรูและความเขาใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
  (๖ ) มีความรูและความเขาใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปวย 
 (๗) มีความรูและความเขาใจ และเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดเหมาะสมกับประเภทการใชงาน 

การสื่อสาร และผูรับสาร 
 ๒.๒    วิธีการสอน 

(๑) จัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  
(๒) จัดการเรียนรูจากกรณีตัวอยาง และใหนักศึกษารวมอภิปราย แลกเปลี่ยน 
(๓) ใหสรุปประเด็นความรูเก่ียวกับสาเหตุ พยาธิสภาพ อาการแสดง การวินิจฉัยของโรค การ

ประเมินทางการพยาบาล และการพยาบาลในกรณีศึกษา 
(๔) มอบหมายงานและใหทำรายงานกรณีศึกษา  

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) Post test สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(๒) ประเมินจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (ดานความรู) 
 
 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
   (๑) สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย วิเคราะห และเลือกใชขอมูลในการอางอิง
เพ่ือพัฒนาความรูและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
   (๒) สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางในการ
แกไขปญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแกไขปญหาได 
   (๓) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแกไขปญหาและ
การศึกษาปญหาทางสุขภาพ 
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๓.๒    วิธีการสอน 
(๑) กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(๒) วิเคราะหกรณีศึกษาโดยเปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิด หรือ ทำ Mind Mapping วิเคราะห

ปญหาทางการพยาบาล ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลขอมูลสนับสนุน วัตถุประสงคการพยาบาล เกณฑการ
ประเมินผล กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล 

(๒) มอบหมายงานและใหทำรายงานกรณีศึกษา 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินการมีสวนรวมในการการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(๒)  Post test สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(๓) ประเมินจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (ดานทักษะทางปญญา) 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑    ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
   (๑) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูท่ีเก่ียวของ 
   (๒) สามารถทำงานเปนทีมในบทบาทผูนำและสมาชิกทีมในบรบิทหรือสถานการณท่ีหลากหลาย 
   (๓) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเปนเหตุเปนผลและเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 
   (๔) แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง 

๔.๒    วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานเปนกลุม และวางแผนการทำงานในกลุม 
(๒) อาจารยติดตามการทำงานและมีการทวนสอบการทำหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกใน

กลุม 
(๓) มอบหมายงานและใหทำรายงานกรณีศึกษา  

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ) 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑    ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
   (๑) สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติในการปฏิบัติงาน 
   (๒) สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
   (๔) สามารถสื่อสารเพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการสุขภาพอยางปลอดภัย 

๕.๒    วิธีการสอน 
(๑) กระตุนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน และการประชุมงานกลุม 
(๒) มอบหมายใหทำรายงานกรณีศึกษา เนนย้ำการทำรายงานใหถูกตองตามหลักภาษา จัดทำ

เปนรูปเลมรายงานท่ีสมบูรณ ประกอบดวยคำนำ สารบัญ เนื้อหา การอางอิง 
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(๓) นำเทคโนโลยมีาใชในการจัดการเรียนการสอน กระตุนใหนักศึกษาคนควา ทำรายงาน โดยใช 
โปรแกรมตางๆ เชน โปรแกรมทำ mind map โปรแกรมการทำวีดีโอ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากแบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(๒) ทักษะการใชโปรแกรมตางๆในการเรียนรูของนักศึกษา 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ครั้งท่ี ๑ 
ศุกรท่ี ๓ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๘.๓๐-๙.๐๐ 

ปฐมนิเทศรายวิชา ๑/๒ แนะนําลักษณะวิชา 
การเรียนการสอน 

และการประเมินผล 

อ.อรทัย รุงวชิรา /  
อ. ศุภลักษณ  
พ้ืนทอง 

 

ครั้งท่ี ๑ 
ศุกรท่ี ๓ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
นรีเวช-ระบบสืบพันธสตรีและความผิดปกติในการสืบ
พันธของเพศชาย 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับนรีเวช-
ระบบสืบพันธ 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับนรีเวช-ระบบสืบพันธโรคและปญหา
สุขภาพท่ีพบบอย 
- Tumor/ cyst: cervix, ovary, uterus 
displacement. 
- Infection: PID, Tubo-ovarian abscess (TOA), 
Bacteria, Fungus, Parasites, Sexual 
transmitted disease (Gonorrhea, Non 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม  
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. ศุภลักษณ  
พ้ืนทอง 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 
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ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

Gonococcal Urethritis, Chancroid, Syphilis, 
Herpes, Condyloma, Lymphogranuloma 
venereum) 
- Menstrual cycle disorders: Dysmenorrheal, 
Post menstrual bleeding, Amenorrhea, 
Endometriosis, DUB, Menopause. 
- Erectile dysfunction 

ครั้งท่ี ๒ 
ศุกรท่ี ๓ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
การไดยินและการมองเห็น 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับการได
ยินและการมองเห็น 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับการไดยินและการมองเห็น และปญหา
สุขภาพท่ีพบบอย  
- การไดยิน : Hearing loss , Tympanic 
membrane perforation , Otitis media ,  
Mastoiditis , Meniere's disease (vertigo),  
- การมองเห็น : Corneal ulcer, Glaucoma , 
Cataract , Retinal detachment , Eye injury , 
Hyphema, Diabetic retinopathy 
 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. ดร. กาญจนา  
เกียรติกานนท 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  ๓ 
ศุกรท่ี ๑๐ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 
 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคในระบบตอมไรทอ 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรคใน
ระบบตอมไรทอ 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับโรคในระบบตอมไรทอ และปญหา
สุขภาพท่ีพบบอย  
- DKA, HHNC  
- Thyroid crisis, CA thyroid, Thyroid Strom 
- Cushing Syndrome, Pheochromocytoma 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. อัมพร  
เจียงวิริชัยกูร 
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การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

 
 

ครั้งท่ี  ๔ 
ศุกรท่ี ๑๐ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
ตับ ถุงน้ำดีและตับออน 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับตับ ถุง
น้ำดีและตับออน 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับตับ ถุงน้ำดีและตับออน และปญหา
สุขภาพท่ีพบบอย  
- Hepatitis, Cirrhosis, Liver abscess, CA liver 
- Gall stone/Cholelithiasis, Cholecystitis, 
Common bile duct 
stone/Choledocholithiasis, 
Cholangiocarcinoma 
- Pancreatitis, CA pancreas 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. อรทัย   รุงวชิรา 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  ๕ 
ศุกรท่ี ๑๗ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 

แนวคิดการพยาบาลการพยาบาลผูปวยผูใหญและ
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลัน
และเรื้อรัง 
๑. มโนทัศนในการพยาบาลผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน 
- Terminology of critical illness 
- Issue &Trends of critical illness 
- Ethics of nursing care in patients with critical 
illness 
- Health promotion in critical illness about 
stress, anxiety, powerlessness, ICU delirium 
๒. Hemodynamic monitoring of critical illness 
patients 
๓. Nursing care in critical illness patients 
 

๓ - บรรยายแบบมี
สวนรวม 
- สอนแบบ online 
- Clip VDO 
- การทำ Mind 
Map 
- pre-post test 
 

อ. ดร. นภพรพัชร  
ม่ังถึก 
 
 

ครั้งท่ี  ๖ 
ศุกรท่ี ๑๗ 
ธันวาคม  

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคในระบบประสาท 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 

อ. ภัทราภรณ   
ขาวผองอำไพ / 
อ.หนึ่งฤทัย  โพธิศ์รี 



มคอ. ๓ 
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ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

 
 

๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรคใน
ระบบประสาท 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับโรคในระบบประสาทและปญหา
สุขภาพท่ีพบบอย  
- Non infection: CVD, Aneurysm, AVM, Stroke, 
IICP, Brain tumor. 
- Infection: Meningitis, Encephalitis, Brain 
abscess 
 

-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

 
 
 
 

กลางภาค หัวขอ ๑-๖ เก็บ ๓๕ คะแนน 
วันท่ี  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔   เวลา  ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

 
ครั้งท่ี  ๗ 
ศุกรท่ี ๒๔ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 

การพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคติดเชื้อ โรคผวิหนัง และระบบภูมิคุนกัน 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรคติด
เชื้อ ระบบผิวหนัง และระบบภูมิคุนกัน 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับการโรคติดเชื้อ ระบบผิวหนัง ระบบภูมิ
คุนกัน 
และปญหาสุขภาพท่ีพบบอย  
-โรคติดเชื้อ: Malaria, Tetanus, Leptospirosis, 
Typhoid, Cholera, Emerging infectious disease 
(Covid19) 
-ระบบผิวหนัง: Psoriasis, Cellulitis, Steven-
Johnson syndrome, Herpes zoster/ simplex, 
Fungal infection 
- Burn การทำ (Graft) 
- ระบบภูมิคุมกัน 
: Autoimmune: SLE 
: Immune deficiency: AIDS 
 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. วิสุดา   
หม่ันธรรม / 
อ. อรทัย รุงวชิรา 
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ครั้งท่ี  ๘ 
ศุกรท่ี ๒๔ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคไตและไตวาย  
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรคไต
และไตวาย 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับโรคไตและไตวาย และปญหาสุขภาพท่ี
พบบอย  
- AKI 
- CKD, Uremic symptoms 
- Renal replacement therapy: Hemodialysis, 
CAPD, Kidney transplantation 

 
๓ 

-บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. อรทัย   รุงวชิรา 
 
 
 

ครั้งท่ี ๙ 
ศุกรท่ี ๓๑ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 
 

การพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคปอดและการหายใจ 
๑. การประเมินสภาพผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับโรค
ปอดและการหายใจ 
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงสวนกลาง  
และปญหาสุขภาพท่ีพบบอย  
- Acute &Chronic respiratory failure (ARDS), 
Pulmonary embolism (PE), Pulmonary TB, 
Pural effusion, CA Lung   
- CA nasopharynx, CA larynx, Oral larynx, Oral 
cancer 
- Mode of ventilator and nursing care 
 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. หนึ่งฤทัย   
โพธิ์ศรี 
 

 
 

 
 
 

 

ครั้งท่ี ๑๐ 
ศุกรท่ี ๓๑ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สขุภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือดแดงสวนกลาง  
๑. การประเมินสภาพผูป วย ท่ี มีปญหาเก่ียวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือดแดงสวนกลาง  
๒. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- สอนแบบ online 
- Clip VDO 
- Self study 
-Concepts 

อ. ดร. นภพรพัชร  
ม่ังถึก 
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ปญหาเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงสวนกลาง  
และปญหาสุขภาพท่ีพบบอย  
- Coronary artery disease, Chest pain (STEMI, 
NSTEMI), Abnormal, EKG interpretation. 
-Infection, Valvular disease,  
- หัตถการท่ีสำคัญ (PTCA, Pace maker, ) และยาท่ี
สำคัญท่ีเก่ียวของกับโรคหัวใจ  
 

mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

ครั้งท่ี ๑๑ 
ศุกรท่ี ๗ 
มกราคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 
 
 

การพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุ ท่ี มีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
การบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  การบาดเจ็บและสาธารณ
ภัย 
๑. การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย 
- Issue & trend of emergency and disaster 
- Pre hospital care 
- Concepts of disaster nursing:  
- Preparedness, rescue& response, triage 
system 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
 

อ. ศุภลักษณ พ้ืน
ทอง 
 
 
 

ครั้งท่ี ๑๒ 
ศุกรท่ี ๗ 
มกราคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

 
 
 

การพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันเก่ียวกับการ
บาดเจ็บของอวัยวะ  
๒. Multiple organ injury 
๒.๑ Concept of trauma assessment: 
- Primary assessment  
- Secondary assessment 
- Immobilizing & stabilization 
- Post trauma care 
๒.๒ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับระยะเฉียบพลันเก่ียวกับการบาดเจ็บ
ของอวัยวะและปญหาสุขภาพท่ีพบบอย 
- Chest injury: Hemo-pneumothorax, Massive 
hemothorax, Tension pneumothorax, Flail 
chest, Rupture diaphragm, Cardiac 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
 

อ. หนึ่งฤทัย   
โพธิ์ศรี 
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tamponade 
 

ครั้งท่ี ๑๓ 
พฤหัสท่ี ๑๓ 

มกราคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 
 
 

การพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันเก่ียวกับการ
บาดเจ็บของอวัยวะ (ตอ) 
๒.๒ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับระยะเฉียบพลันเก่ียวกับการบาดเจ็บ
ของอวัยวะและปญหาสุขภาพท่ีพบบอย (ตอ) 
- Abdominal injury: Tear of spleen/ liver/ 
intestine 
- Pelvic injury: Ruptured bladder, Fractured 
pelvic 
- Head injury: Cerebral contusion, Cerebral 
concussion, Cerebral hemorrhage  
- Spinal cord injury 
 

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. หนึ่งฤทัย   
โพธิ์ศรี 
 
 

ครั้งท่ี ๑๔ 
ศุกรท่ี ๑๔ 
มกราคม  
๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
 
 
 
 

การพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพท่ีซับชอนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเก่ียวกับ
ภาวะช็อค ดังนี้ 
๑. การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับ และปญหาสุขภาพท่ีพบบอย  
- Hypovolemic Shock    
- Cardiogenic Shock          
- Distributive Shock : Neurogenic , Septic, 
Anaphylactic 
- Multiple organ Failure  

๓ -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 
-มอบหมายงานกลุม
ทำรายงาน
เปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 
 

อ. ศุภลักษณ  
พ้ืนทอง 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  ๑๕ 
ศุกรท่ี ๑๔ 
มกราคม  
๒๕๖๔ 
๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

การพยาบาลเพ่ือชวยฟนคืนชีพ 
- BLS 
- ACLS, AED 
- ATLS  
 

 -บรรยายแบบมีสวน
รวม 
- Self study 
-Concepts 
mapping 
- pre-post test 

อ. ศุภลักษณ  
พ้ืนทอง 
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สอบปลายภาค หัวขอ ๗-๑๕ เก็บ ๕๕ คะแนน 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
๒.๒, ๒.๕, ๓.๑, ๓.๓ สอบกลางภาค สัปดาหท่ี ๗ ๓๕ 
๒.๒, ๒.๕, ๓.๑, ๓.๓ สอบปลายภาค สัปดาหท่ี ๑๖ ๕๕ 
๒.๒, ๒.๕, ๓.๑, ๓.๓ สอบ post-test  ทุกสปัดาห ๕ 
๑.๑, ๑.๒, ๑.๔, ๒.๒, ๒.๕, ๓.๑, 
๓.๓, ๔.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

รายงานกรณีศึกษา ทุกสปัดาห ๕ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑) คณาจารยสถาบันพระบรมราชชนก. (๒๕๕๗). การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม ๒. (พิมพครั้งท่ี ๑๒). นนทบุรี: 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก. 
๒) คณาจารยสถาบันพระบรมราชชนก. (๒๕๕๗). การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม ๓. (พิมพครั้งท่ี ๑๐). นนทบุรี: 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก. 
๓) คณาจารยสถาบันพระบรมราชชนก (๒๕๕๗). การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม ๔. (พิมพครั้งท่ี ๑๒.) นนทบุรี: 

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก.   
๔) ศิริรัตน ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน สุวรรณคฤหาสน. (๒๕๖๑). การพยาบาลผูสูงอายุ เลม ๑.  

(พิมพครั้งท่ี ๒). เชียงใหม: คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
๕) อรวรรณ แผนคง. (๒๕๕๗). การพยาบาลผูสูงอายุ. (พิมพครั้งท่ี ๔). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน

พระบรมราชชนก. 
๖) Ackley, B. J., Ladwig, G. B. & Makie, M. B. F. (๒๐๑๗). Nursing diagnosis hand book an evidence-

based guide to planning care. (๑๑th). Hand book. USA: St. Louis, Missouri: Elsevier. 
๗) DeWit., S. C., Strombery, H., & Dallred., C. V. (๒๐๑๗). Study guide medical-surgical nursing : 

concepts & practice. (๓rd ed.). St. Louis: Elsevier Saunders. 
๘) Good., V. S., & Kirkwood., P. L. (๒๐๑๘). Advanced critical care nursing. (๒nd ed.). St. Louis, 
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๑๐) Sole, M. L., Klein, D. G., & Moseley, M. J. (๒๐๑๗). Introduction to critical care nursing. St. Louis, 
Missouri: Elsevier. 

 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 

 ไมมี 
 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

 ไมมี 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ๑.๑ ชี้แจงใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
      ๑.๒ ใหนักศึกษาประเมิน/แสดงความคิดเห็นผานการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย
ผานระบบของมหาวิทยาลยั 
  ๑.๓ ประเมินการสอนดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดการศึกษา 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

๒.๑ การสังเกตการณสอนของทีมผูรวมสอน 
๒.๒ แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
๒.๓ ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปญหา อุปสรรค เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการสอน 

๓.๒ ประชุมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
๓.๓ นำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและผลประเมินการสอนของอาจารยมาพิจารณา 

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

๔.๑ ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมทีมสอน ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 
(คะแนน/เกรด) กับคุณภาพขอสอบ งานท่ีมอบหมาย และการใหคะแนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 
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๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการพิจารณาการตัดเกรดของวิทยาลัยดำเนินการพิจารณา
ตัดสิน 

 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

๕.๑ นำผลการประเมินโดยนักศึกษาจากขอ ๑ และการประเมินการสอนจากขอ ๒ มาประมวลเพ่ือพัฒนา 
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

๕.๒ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปตามผลการประชุมการจัดการเรียนการสอน และผลการประเมิน 
ของนักศึกษาและอาจารย 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๗ 
NSG2206 รายวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒ สาขาวชิา พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา/ผลการเรียนรู 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู 

๓. ทักษะทาง
ปญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชา NSG๒๒๐๖ 
ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย) การพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ ๒ 
 (ภ าษาอังกฤษ ) Adult 
and Elder Nursing II 

                        - - - - 

 

 


