
  

 
รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา NSG ๒๒๐๒ รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   NSG  ๒๒๐๒ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การพยาบาลพ้ืนฐาน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Fundamental of Nursing 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๔ (๓-๒-๗)   
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร     พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาชีพ 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน      
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

                       อาจารย์กันยา   นภาพงษ์            โทร ๐๘๑ ๔๒๖ ๔๐๕๔  
                            e-mail   kanya.na@ssru.ac.th  
                       ดร.กรรณิกา     เจิมเทียนชัย   

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน    
           อาจารย์กันยา                      นภาพงษ ์
           อาจารย์ดร.กรรณิกา               เจิมเทียนชัย  
      อาจารย์อัมพร                      เจียงวิริชัยกูร 
           อาจารย์ศุภลักษณ์                 พ้ืนเมือง 
      อาจารย์วิสุดา                      หมั่นธรรม 
           อาจารย์ภัทราภรณ์                ขาวผ่องอำไพ 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ      ศรีเพ็ญ 
           อาจารย์จักรกฤช                   ปิจดี 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์    อรรถารส 
           อาจารย์ธนะวัฒน์                  รวมสุก 

 



๒ 

 

           ผศ.ดร บุญศรี                     กิตติโชคพาณิชย์ 
           ดร.นภพรพัขร                     มั่งถึก 
           อาจารย์นิตยา                     ศรีจำนง 
           ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิภากร        สอนสนาม 
           อาจารย์รังสิมา                     พัสระ 
           อาจารย์เพ็ชรัตน์                   เตชาทวีวรรณ 
           อาจารย์ดร. กาญจนา             เกียรติกานนท์ 
           อาจารย์นภิสสรา                  ธีระเนตร 
           อาจารย์ณัฐธัญญา                 ประสิทธิ์ศาสตร์ 
           อาจารย์ภคพร                      เที่ยวรอบ  
           อาจารย์แว่นใจ                     นาคะสุวรรณ 
           อาจารย์สุรางค์                      เชื้อวณิชชากร 
           อาจารย์จันทนา                     แจ้งเจนเวทย์ 
           อาจารย์พิมศิริ                       ชินคำ 
           อาจารย์อรทัย                       รุ่งวชิรา 
           อาจารย์บัณฑิตา                    ประสิทธิ์ศาสตร์ 
           อาจารย์นงลักษณ์                   แก้วทอง 
           อาจารย์กาญจนา                    อาชีพ 
 

๕.  สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   โทร ๐๘๑ ๔๒๖ ๔๐๕๔ e-mail    
kasena@yahoo.com 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๔  ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๑๑๘ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน   ห้องเรียน ๓๗๓๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด     ๒๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลพื้นฐานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักศึกษา
มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับ การพยาบาลเพื ่อตอบสนองความต้องการพื ้นฐานของบุคคลและมีทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



๓ 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 บทบาทของพยาบาลในฐานะสมาชิกของทีมสุขภาพ ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคมของบุคคลและผู้ป่วยแต่ละคน สมรรถนะที่จำเป็นในการให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแก่บุคคลตลอดช่วงชีวิตอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม  สมรรถนะและทักษะในการ
ประเมินภาวะสุขภาพและปฏิบัติทักษะวิธีการพยาบาลพื้นฐานแก่บุคคลที่มีความแปรผันด้านสุขภาพ การเขียน
แผนการพยาบาลบนพื้นฐานขององค์ประกอบของกระบวนการพยาบาล 
                   Role of the nurse as a member of healthcare team, basic bio-psychosocial and 
spiritual needs of individual and specific patients, competencies necessary to meet needs of 
individuals throughout life span in a safe, legal, and ethical manner by using nursing process, 
demonstrate competencies in assessment skills, and performing basic nursing procedure skills for 
individual with common health alterations, writing nursing care plan based on components of 
nursing process  
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ชั่วโมง 
 

เมื่อนักศึกษาสาธิตย้อนกลับแล้วไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๓๐ ชั่วโมง 105 ชั่วโมง 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอนวันอังคาร เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑- ๔๒๖๔๐๕๔ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) kasena@yahoo.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) - 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) - 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
   (๑) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  



๔ 

 

   (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (๓) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม  
   (๔) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ  คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและ
ตนเอง 
   (๕) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงส่วนรวมและสังคม  

 (๖) แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของ
พยาบาล 

๑.๒   วิธีการสอน 
                     (๑) Case discussion 
                     (๒)  Reflection เหตุการณ์ 
                     (๓)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 
          ๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(๒)  การเข้าเรียนของนักศึกษา 
(๓)  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 
ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   (๒)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

๓) มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
๔) มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ใน

การปฏิบัติทางการพยาบาล 
   (๕) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
   (๖) มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย  

 (๗) มีความรู้และความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การ
สื่อสาร และผู้รับสาร 

 ๒.๒   วิธีการสอน 
  (๑) บรรยายแบบมีส่วนร่วม  

(๒)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(๓)  ปฏิบัติเทคนิคการให้การพยาบาลย้อนกลับ 
(๔) ใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 



๕ 

 

(๑) สอบกลางภาค/ปลายภาค 
(๒) สอบปฏิบัติการเทคนิคการพยาบาล และประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือ

พัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

 (๓) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและ
การศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) กรณีศึกษา 
(๒) การทำ Concepts mapping 
(๓) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-study) 
(๔) ปฏิบัติเทคนิคการให้การพยาบาลย้อนกลับในห้องปฎิบัติการทดลอง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบกลางภาค/ปลายภาค 
(๒) สอบปฏิบัติการเทคนิคการพยาบาล และประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 (๒) สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
 (๓) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 (๔)  แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง    

           ๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานให้ดู VDO ก่อนเข้าสาธิตย้อนกลับเทคนิคการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 
(๒) มอบหมายงานให้ จัดอุปกรณ์ ก่อนและหลังเข้าสาธิตย้อนกลับเทคนิคการพยาบาลใน

ห้องปฏิบัติการพยาบาล  
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินตามแบบประเมินในคู่มือปฎิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน 



๖ 

 

   (๒)  สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

 (๔) สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     (๒) แบบฝึกหัดคำศัพท์ทางการแพทย์ 
                     (๓) แบบฝึกหัดการคำนวณอัตราการให้สารน้ำ 
                     (๔) แบบฝึกหัดการคำนวณยา 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
                     (๑) .ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

                ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

ศุกร์ ๙ ก.ค๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

   ๓ บทที่ ๑ สมรรถนะและทักษะใน
การประเมินภาวะสุขภาพ 
๑.๑  การซักประวัติ 
๑.๒  หลักและเทคนิคการตรวจ
ร่างกาย 
๑.๓ การส่งตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ และการแปลผล 

๑.บรรยาย อ.ภัทราภรณ์ 

ศุกร์ ๙ ก.ค๖๔ 
๑๓-๑๖ น. 

 

๓ บทที่ ๒  การตรวจร่างกายตั้งแต่
ศีรษะจรดเท้า 
 ๒.๑  การตรวจร่างกายศีรษะ 
ใบหน้า ช่องปากและคอ ต่อม
น้ำเหลือง ต่อมไทรอยด์ ระบบ
ผิวหนัง กล้ามเนื้อ  กระดูก 

๑ บรรยายและสาธิต 
๒.วิดิทัศน์การตรวจ
ร่างกาย 
 

อ. วิสุดา 



๗ 

 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

ศุกร์ ๑๖ ก.ค๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ บทที่ ๒ (ต่อ) 
๒.๒ การตรวจระบบทางเดิน
อาหาร และอวัยวะสืบพันธ์ 
๒.๓ การตรวจระบบทางเดิน
หายใจ ปอดและหัวใจ 
๒.๔ การตรวจระบบประสาท 

 
บรรยายและสาธิต 
 
 

 
อ. วิสุดา 
อ.ภัทราภรณ์ 
 
 

ศุกร์ ๑๖ ก.ค๖๔ 
๑๓-๑๖ น. 

 

๓ 
 

บทที่ ๓ พยาบาลและทีมสุขภาพ 
๓.๑ ความหมายของการพยาบาล 
๓.๒ บทบาทของพยาบาลและทีม
สุขภาพ 
๓.๓ สมรรถนะที่จำเป็นในการให้
การพยาบาล 
๓.๔ ความต้องการพ้ืนฐาน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคมของบุคคลและผู้ป่วย 
๓.๕ การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล  

๑.บรรยายแบบมีส่วน
ร่วม 
 

อ.กันยา 

ศุกร์ ๒๓ ก.ค๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ 
 

บทท ี ่๔  ปฏ ิบ ัต ิท ักษะว ิธ ีการ
พยาบาลพื ้นฐานแก่บ ุคคลที ่มี
ความแปรผันด้านสุขภาพ  
๔.๑ Activity  
- Providing Range-of Motion 
(ROM) Exercises  
- Assisting a Patient With 
Turning in Bed 
- Moving a Patient Up in Bed 
With the Assistance of 
Another Nurse 
 - Transferring a Patient 
From the Bed to a Stretcher  
- Transferring a Patient From 
the Bed to a Chair 

 อ.ดร.กรรณิกา 
 



๘ 

 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

ศุกร์ ๒๓ ก.ค ๖๔ 
๑๓-๑๖ น. 

 

๓ 
 

บทที่ ๔ (ต่อ)  
๔.๒ Vital Signs  
  
 
 

๑.ศึกษาด้วยตนเอง จาก 
 ๑)Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:Vital Signs, 
Module ๑. DVD 
๒. สาธิตและสาธิต
ย้อนกลับ 

อ.ดร.กรรณิกา 
 
 
 

อังคาร ๓ ส.ค ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ ๔ . ๓  Asepsis and Infection 
Control 
 
 
 
 
 
 

๑.บรรยาย 
๒.ศึกษาด้วยตนเอง จาก  
๑). Lippincott's Video 
Series for Nursing 
Assistants :Infection 
Control,Module 2, 
DVD 
๒). Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:Asepsis, 
Module 2, DVD  

อ. ศุภลักษณ์ 

พุธ ๔ ส.ค ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ Hygiene and Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ศึกษาด้วยตนเอง จาก  
๑). Lippincott's Video 
Series for Nursing 
Assistants:Cleanliness 
and Hygiene, Module 
7,DVD 
๒).Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:Hygiene, 
Module 7 DVD 
๓).Lippincott's Video 
Series for Nursing 
Assistants: 

อ.อัมพร 



๙ 

 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

 Patient and resident 
Safety, Module 
12,DVD 
๔).Lippincott's Video 
Series for Nursing 
Assistants 
:Bedmaking,Module 
5, DVD 

อังคาร ๒๔ ส.ค ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ ๔.๕ Pain Management, Skin 
Integrity and Wound Care  
 

๑.บรรยายแบบมีส่วน
ร่วม 
 ๒.ศึกษาด้วยตนเอง จาก 
Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:Skin Integrity 
and Wound Care, 
Module ๘, DVD  

อ.จักรกฤช  

พุธ ๒๕ ส.ค ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ ๔.๖ Nutrition   
 

๑.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  
๒. ศึกษาด้วยตนเองจาก 
วิดิทัศน์  
 

อ.อัมพร 

ศุกร์ ๒๗ ส.ค ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

    ๓ ๔.๗  Oxygenation  
  

๑. บรรยายแบบมีส่วน
ร่วม 
๒. ศึกษาด้วยตนเอง จาก 
 ๑) Taylor's Video to 
Clinical Nursing Skills: 
Oxygenation, Module 
๑๔, DVD 
 ๒) Taylor's Video to 
Clinical Nursing 

อ.อัมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

Skills:TracheostomyC
ar e,Module ๑๕, DVD 

 
 

๓ สอบกลางภาค   

พุธ ๘ ก.ย ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

 

๓ ๔.๘ Fluid, Electrolyte, and 
Acid – Base Balance Skills: 
Intravenous Therapy 
  

๑.บรรยาย 
๒.แบบฝึกหัดการคำนวณ 
อัตราการหยดของสารน้ำ 
 ๓.ศึกษาด้วยตนเอง จาก 
๑)Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Module ๑๖, DVD  

อ.กันยา 
 

อังคาร ๑๔ ก.ย. ๖๔ 
๙-๑๒ น. 

๓ ๔.๙ Medication 
Administration 
 

๑.บรรยาย 
๒.แบบฝึกหัดกรณีศึกษา 
๓.แบบฝึกหัดการคำนวณ 
ยา  
๔.ศึกษาด้วยตนเอง จาก  
๑)Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:injectable 
Medications, Module 
๔, DVD  
๒)Taylor's Video to 
Clinical Nursing 
Skills:Oral and 
Topical Medications, 
Module ๓, DVD  
๓)Taylor's Video to 
Clinical Nursing Skills: 
Intravenous 
Medications, Module
๕, DVD. 

อ.กันยา 

พุธ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ๑ บทที่ ๔.๙  (ต่อ) การคำนวณยา บรรยาย อ.กันยา 



๑๑ 

 

วัน/เวลา จำนวน
ชม. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๙-๑๐ น.  

พุธ ๑๕ ก.ย. ๖๔ 
๑๐-๑๒ น. 

๒ บทที่ ๕ การเขียนแผนการ
พยาบาล 

๑.บรรยายแบบมีส่วน
ร่วม 

ผศ.ดร ทัศนีย์ 

อังคาร ๒๘ ก.ย. ๖๔ 
๙-๑๒น. 

๓ ๔.๑๐ Urinary Eliminationand  
& Bowel Elimination  

๑.บรรยายแบบมีส่วน
ร่วม 

ผศ.รวีวรรณ 

พุธ ๒๙ ก.ย. ๖๔ 
๙-๑๑ น. 

๒ บทที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ 
การประเมินการเสพติดบุหรี่ 
บทบาทของพยาบาลในการช่วย
เลิกบุหรี่ 

บรรยาย อ.ธนะวัฒน์ 
 

  สอบปฏิบัติการ   

  สอบปลายภาคตามตาราง   
 

ตารางการสอนการฝึกปฎิบัติการพยาบาล    
 

วัน/เวลา การฝึกปฎิบัติ 
ศุกร์ ๖ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

LAB ๑ การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า  
 

อังคาร ๑๐ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
พุธ ๑๑  ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๓  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๐ –๑๒  น. 

Lab ๒ การเคลื่อนไหว 

ศุกร์ ๑๓ ส.ค. ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 

Lab ๓ Vital Signs 



๑๒ 

 

วัน/เวลา การฝึกปฎิบัติ 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
อังคาร ๑๗ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
พุธ ๑๘ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๓  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๐ –๑๒  น. 

LAB ๔ Sterile technique 
-Performing Hand Hygiene Using Soap and Water 
- Using Personal Protective Equipment  
-Donning a Sterile Gown  
- Adding Sterile Items to a Sterile Field 

ศุกร์ ๒๐ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 

LAB ๕ 
- Giving a Bed Bath 
- Assisting the Patient With Oral Care  
- Giving a Back Massage  
- Making an Unoccupied Bed 
 - Making an Occupied Bed 

ศุกร์ ๒๗ ส.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๓  ๑๓ –๑๕  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๖ –๑๗  น. 
อังคาร ๓๑ ส.ค๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 

LAB ๖ Wound Care  
- Cleaning a Wound and Applying a Dry 
- Sterile Dressing Applying a Saline 
-Moistened Dressing 
 - Stitches off 

พฤหัส ๒ กันยายน ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 

LAB ๗ 
- Inserting a Nasogastric Tube Administering a Tube Feeding 
- Removing a Nasogastric Tube 

พฤหัส ๙ กันยายน ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

LAB ๘ 
- Using a Pulse Oximeter  
- Suctioning the Nasopharyngeal and Oropharyngeal Airways 
- Administering Oxygen by Nasal Cannula 
- Administering Oxygen by Mask  
- Suctioning the tracheostomy  
- Providing Tracheostomy Care 

พฤหัส ๑๖ กันยายน 
๖๔ 

LAB ๙ 
- Starting an Intravenous Infusion 



๑๓ 

 

วัน/เวลา การฝึกปฎิบัติ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

- Changing IV Solution and Container and Tubing  
- Monitoring an IV Site and Infusion 
- Changing a Peripheral IV Dressing 
- Capping a Primary Line for Intermittent Use  
- Administering a Blood Transfusion 

 
อังคาร๒๑กันยายน 
๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
พุธ ๒๒ กันยายน ๖๔ 
กลุ่ม ๓  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๐ –๑๒   
 

 

LAB ๑๐  
- Withdrawing Medication from a Vial Withdrawing Medication from an 
Ampule  
- Administering Oral, Sublingual, and Buccal Medications  
- Administering Eye and Ear Medications 
- Administering Skin/Topical Medications  
- Administering Nasal Medications  
- Administering Rectal Medications 
- Administering Vaginal Medications  
- Administering Nebulized Medications 
- Administering an Intradermal Injection 

พฤหัส ๒๓ กันยายน 
๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

LAB ๑๑ 
- Administering a Subcutaneous Injection  
- Administering an Intramuscular Injection  
- Administering an Intravenous Injection  
- Medical calculation Adding Medication to an IV Solution  
- Adding a Bolus IV Medication to an Existing IV 
- Administering IV Medication by Piggyback, Volume Control 
- Administration set Introducing Drugs through a Heparin or Intravenous Lock 
Using Saline Flush  
- การใช้ Infusion pump  

พฤหัส ๓๐ กันยายน 
๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

LAB ๑๒ 
- Offering and Removing a Bedpan or Urinal 
- Catheterizing the Female Urinary Bladder 
- Catheterizing the Male Urinary Bladder 
- Irrigating the Catheter Using the Closed System  
- Administering a Cleansing Enema 



๑๔ 

 

วัน/เวลา การฝึกปฎิบัติ 
พฤหัส ๑๔ ต.ค ๖๔ 
กลุ่ม ๑  ๘ –๑๐  น. 
กลุ่ม ๒  ๑๐ –๑๒  น. 
กลุ่ม ๓  ๑๒ –๑๔  น. 
กลุ่ม ๔  ๑๔ –๑๖  น. 
 

LAB๑๓  ฝึกปฏิบัติฉีดยาจริง Administering an Intramuscular Injection 
 

 สอบปฎิบัติ  
 

หมายเหตุ  
        ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อกลุ่มท่ีเข้าเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องปฏิบัติการพยาบาล หรือ LINE ชั้นปี ๒  ให้
เข้าเรียนตรงเวลาที่จัดให้เท่านั้น  
ข้อปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID 19 
1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องปฏิบัติการพยาบาล 

▪ หากนักศึกษาคนไหนมีไข้สูงกว่า 37.5 °C หรือหากพบว่าอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ 
หายใจลำบาก ให้นักศึกษาหยุดเรียนและไปพบแพทย์โดยทันทีและนัดเรียนเสริมภายหลัง  

▪ ก่อนเข้าเรียนให้นักศึกษาทุกคนล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

2. ในขณะเรียนให้สวมผ้าปิดปากและจมูกตลอดเวลา 
3. .ให้นักศึกษาเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของ
การประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอน วีธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา 

Case discussion 
Reflection เหตุการณ์ 
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมระหว่างการเรียน
การสอน 

แบบประเมิน Check 
list ปฏิบัติการสาธิต
ย้อนกลับ 

๑-๑๕ - 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

Case discussion 
Reflection เหตุการณ์ 

การประเมินตนเอง ๑-๑๕ - 



๑๕ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอน วีธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมระหว่างการเรียน
การสอน 

แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ  
คุณค่า ความแตกต่าง และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ของผู้อ่ืนและตนเอง 

สอนขณะปฏิบัติเทคนิคการ
ให้การพยาบาลย้อนกลับ 
 

แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

๑-๑๕ - 

 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ 

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปฏิบัติเทคนิคการให้การ
พยาบาลย้อนกลับ 
ใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ 

แบบทดสอบปรนัย 
ข้อสอบ OSCEs 
แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘, ๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบกลางภาค
๒๕% 

สอบปลาย
ภาค ๕๐% 

ข้อสอบ 
OSCEs ครั้งที่ 

๑ ๑๐% 
ข้อสอบ 

OSCEs ครั้งที่ 
๒ ๑๕% 

มีความรู้และความเข้าใจ
กฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย  

 

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปฏิบัติเทคนิคการให้การ
พยาบาลย้อนกลับ 
ใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ 

แบบทดสอบปรนัย 
ข้อสอบ OSCEs 
แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล
ในการอ้างอิงเพ่ือพัฒนา
ความรู้และแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา 
การทำ Concepts 
mapping 
 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Self-study) 
ปฏิบ ัต ิ เทคนิคการให้การ
พ ย า บ า ล ย ้ อ น ก ล ั บ ใ น
ห้องปฎิบัติการทดลอง 

แบบทดสอบปรนัย 
แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย 
และนวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหาและการศึกษาปัญหา
ทางสุขภาพ 
 

กรณีศึกษา 
การทำ Concepts 
mapping 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Self-study) 

แบบทดสอบปรนัย 
แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 



๑๖ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอน วีธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 

ปฏิบ ัต ิ เทคนิคการให้การ
พ ย า บ า ล ย ้ อ น ก ล ั บ ใ น
ห้องปฎิบัติการทดลอง 

มีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ปฏิบ ัต ิ เทคนิคการให้การ
พ ย า บ า ล ย ้ อ น ก ล ั บ ใ น
ห้องปฎิบัติการทดลอง 

แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

๑-๑๕ - 

สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบ ัต ิ เทคนิคการให้การ
พ ย า บ า ล ย ้ อ น ก ล ั บ ใ น
ห้องปฎิบัติการทดลอง 
แบบฝึกหัดคำศัพท์ทาง
การแพทย์ 

แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

๑-๑๕ - 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
จริยธรรม 

มอบหมายงานให้สืบค้น
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่
สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แบบฝึกหัดการคำนวณอัตรา
การให้สารน้ำ 
แบบฝึกหัดการคำนวณยา 

แบบทดสอบปรนัย 
ข้อสอบ OSCEs 
แบบประเมิน Check list 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส า ธิ ต
ย้อนกลับ 

๘, ๑๗ - 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑)  เอกสารประกอบการสอน 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 ๑.๒ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น) 
      ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
      ๒.๒ แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา/เพ่ือนอาจารย์/ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน
ไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
 ๓.๑ ประชุมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
 ๓.๒ นำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและผลประเมินการสอนของอาจารย์มาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่าง
กัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
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๑๙ 

 

 ๔.๑ มีผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมทีมสอนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
(คะแนน/เกรด)กับข้อสอบ รายงานโครงการและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
 ๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกำกับมาตราฐานหลักสูตรพิจารณาการตัดเกรด ของ
วิทยาลัยดำเนินการพิจารณาตัดสิน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
 ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 



๒๐ 

 

 


