1
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6021101 ระบบสุขภาพและการพยาบาล
(Health System and Nursing)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อาจารยผูสอน
อ.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อ.ณัฐรพี ใจงาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

อ.อารยา เชียงของ
อ.จิราภรณ ชนมาสุข

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อเตรียม นักศึกษาใหมีความรูความเขาใจ ประวัติ และวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล และ
การผดุงครรภ ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ

2
เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามี เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เห็นคุณคาของวิชาชีพ อยากจะศึกษาเรียนรูเพื่อเปนพยาบาล
วิชาชีพในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่มุงพัฒนาใหนักศึกษาเปนผูสนใจใฝรู และมี ทักษะในการเรียนรูดวย
ตนเอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประวัติ และวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ แนวคิดระบบสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพ และระบบบริการพยาบาล ครอบคลุมระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา การประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง
ครรภภายใตขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรมแหงวิชาชีพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก
ศาสนา ทฤษฎีจริยศาสตร และ
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ถายทอดความรู (Transmission 1. การสอบภาคทฤษฎี
of knowledge) หลักจริยธรรม
2. จากใบบันทึกการเขาเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย
ตามเวลาและ สงงานที่ไดรับ

3
ผลการเรียนรู
วิชาชีพ
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความ ถูกตองความดี
และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และตระหนัก
ในความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินยั

วิธีการสอน
วิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role
model) ในดานการตรงตอเวลา
การเคารพในสิทธิของผูอื่น และ การ
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3. ฝกใหผูเรียน มีความตระหนักรู
ในตนเอง (Self-awareness) สราง
ความกระจางในคานิยมของตัวเอง
(Self-value clarification) การให
คุณคาของความถูก - ผิด ดี - ชั่ว
โดยใชกระบวนการ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการวิพากษ
(Critique) และการสะทอนคิด
(Reflection)
4. ฝกการมีวินัย (Discipline) ใน
การเรียนและการสอบ เชน การ
มอบหมายงาน การสงงาน การเขา
เรียน ฯลฯ
5. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงความ
ชื่นชม และสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสม (Affirmation)
6. จัดประสบการณใหนักศึกษานํา
พฤติกรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
ความกตัญูไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน (Application in
daily life activities) ตอ บิดา
มารดา และ ครูอาจารย
7. ฝกวิเคราะห และตัดสิน
สถานการณ/ปญหาทางจริยธรรม
(Moral judgement and ethical
dilemma judgement)
8. อภิปรายประเด็นปญหาจริยธรรม
(Discussion on ethical issues)
ในชีวิตประจําวัน

วิธีการประเมินผล
มอบหมายตามกําหนด
3. จากรายงานมีการอางอิง
อยางถูกตองและตรงตาม
ความเปนจริง ไมคัดลอกงาน
ของผูอื่น
4. จากใบงานการสะทอนคิด
ของผูเรียนในดานคุณธรรม
จริยธรรม การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของ
ผูเรียน การแลกเปลี่ยนใน
กลุมเพื่อนในชั้นเรียน
5. จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผูเรียนจาก
การวิเคราะหสถานการณ
หรือกรณีศึกษา
6. จากแบบประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชัฏสวนดุสิต
7. จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาในขณะเรียน
ฝกปฏิบัติงาน การสอบ และ
ในการรวมกิจกรรม /
โครงการตางๆ

4
ผลการเรียนรู
2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต
และทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยและการบริหาร
จัดการองคกร
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยาง
เปนระบบและสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น
มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสารทางบวกกับผูเรียน
และ ผูสอน
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชั้นเรียน (Discussion and
sharing)
3. การตั้งคําถาม (Questioning)
4. การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case
analysis)
5. จัดประสบการณการเรียนรูให
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry)
และเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)
โดยการมอบหมายใหสืบคนขอมูล
และทํารายงานสง

1. การสอบดวยขอสอบ
ปรนัย
2. จากคุณภาพรายงาน การ
นําเสนอ และ การอภิปราย

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนเนนทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ (System thinking)
วิเคราะห สถานการณที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ
2. มอบหมายใหสืบคน (Inquiry)
และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ
3. ฝกการวิเคราะหกรณีศึกษา
การอภิปรายกลุม
4. การวิเคราะหสถานการณ
(Incident analysis)

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง
การอภิปราย
2. ผลงานการศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ
การวิเคราะหวิจารณ

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและผู
ตาม

1. ประเมินพฤติกรรมของ
การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน และผูเรียนกับผูสอน
2. ประเมินจากคุณภาพของ

5
ผลการเรียนรู
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมอยางตอเนื่อง

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.3 สามารสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
2. ใหการเสริมแรง
งานที่ไดรับมอบหมาย ดาน
(Reinforcement) เมื่อผูเรียนแสดง กระบวนการและผลลัพธ
ความรับผิดชอบ และ พฤติกรรม
สื่อสารทางบวก
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(Assignment) และติดตาม
พัฒนาการของนักศึกษา

1. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ และ
วิธีการ โดย มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควา ขอมูลที่เกี่ยวของ
จากแหลงที่อางอิงได
2. การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ
การนําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ เชน การนําเสนอดวยปาก
เปลา (Oral presentation), วิดิโอ
หรือ ภาพยนตร (Video or movie)
3. มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม
พรอมนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ

6
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1 ปฐมนิเทศรายวิชา
2
หนวยที่ 1 วิวัฒนาการวิชาชีพ
การพยาบาล
ประวัติการพยาบาลตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตรจนถึงยุคปจจุบัน
- ชีวประวัติของปูชนียบุคคลดาน
การพยาบาลและการสาธารณสุข

2

หนวยที่ 2 ระบบบริการสุขภาพ
บทที่ 1 บริการสุขภาพเชิงรับ
- ความหมาย
- แนวคิดและหลักการ
- ลักษณะของการจัดบริการ
สุขภาพเชิงรับ
- บทบาทของพยาบาลในหนวย
จัดบริการสุขภาพเชิงรับ

2

3

บทที่ 2 บริการสุขภาพเชิงรุก
- ความหมาย

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- อาจารยแจงวิธีการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล
ดานการศึกษาและบริการ
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
เรื่อง ชีวประวัติบุคคลสําคัญใน
วิชาชีพการพยาบาล
(Assignment 1)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- เชื่อมโยงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบบริการสุขภาพ กับ
สถานการณ (Scenarios) /กรณี
ตัวอยาง (Interesting case)
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint

ผูสอน
อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

อ.อารยา
เชียงของ

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

7
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- แนวคิดและหลักการ
ลักษณะของการจัดบริการ
สุขภาพเชิงรุก
- บทบาทของพยาบาลในหนวย
จัดบริการสุขภาพเชิงรุก

4

บทที่ 3 ระบบประกันสุขภาพ
- ความหมาย
- แนวคิดและหลักการ
- สิทธิประโยชนดานการ
รักษาพยาบาล
- สิทธิประโยชนดานการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันควบคุม
โรค

2

5

บทที่ 4 การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
- ความหมาย
- แนวคิดและหลักการ
- กลยุทธการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
- สาธารณสุขมูลฐาน
- การสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชน

2

6

หนวยที่ 3 ระบบสุขภาพ และ
ดัชนีสุขภาพ
บทที่ 1 ระบบสุขภาพ
- ความหมายของสุขภาพ
มิติสุขภาวะ

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- เชื่อมโยงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบบริการสุขภาพ กับ
สถานการณ (Scenarios) /กรณี
ตัวอยาง (Interesting case)
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- เชื่อมโยงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบบริการสุขภาพ กับ
สถานการณ (Scenarios) /กรณี
ตัวอยาง (Interesting case)
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /
กรณีตัวอยาง (Interesting case)
- เชื่อมโยงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบบริการสุขภาพ กับ
สถานการณ (Scenarios) /กรณี
ตัวอยาง (Interesting case)
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)

ผูสอน

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

อ.จิราภรณ
ชนมาสุข

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

8
สัปดาห
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ/รายละเอียด
- ระบบความสัมพันธที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ

7

บทที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ระบบสุขภาพของบุคคล
ปจจัยดานบุคคล
ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ

8

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- เชื่อมโยงประเด็นสําคัญเกีย่ วกับ
ระบบสุขภาพ กับ สถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- ศึกษาระบบสุขภาพในชุมชน
- แบงกลุมวิเคราะหและเชื่อมโยง
ประเด็นสําคัญ
- เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ระบบสุขภาพของบุคคล
กับการศึกษาชุมชน
- รายงานการศึกษาชุมชน
(Assignment 2)

สอบกลางภาค
สง Assignment 1
2 - บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แสดงวิธีการคํานวณดัชนีสุขภาพ
ชนิดตางๆ
- ยกตัวอยางสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- แบงกลุมนักศึกษาวิเคราะห
สถานการณ (Scenarios) /กรณี
ตัวอยาง (Interesting case) เพื่อ
คํานวณดัชนีสุขภาพ

9

บทที่ 3 ดัชนีสุขภาพ
ความหมายของดัชนีสุขภาพ
สัดสวน อัตรา อัตราสวนดัชนี
สุขภาพเกี่ยวกับการปวยดัชนี
สุขภาพเกี่ยวกับการตายดัชนี
สุขภาพอื่นๆตัวชี้วัดคนไทย
สุขภาพดี

10

บทที่ 4 ระบบสุขภาพนานาชาติ
ระบบสุขภาพในสหรัฐอเมริกา
และยุโรประบบสุขภาพในเอเชีย

2

11

หนวยที่ 4 ระบบและรูปแบบ

2

- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- สรุปสาระสําคัญดวยแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด

ผูสอน

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล
อ.อารยา
เชียงของ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
อ.จิราภรณ
ชนมาสุข

อ.ณัฐรพี
ใจงาม

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล
อ.ศรีสุดา

9
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การพยาบาล
บทที่ 1 ระบบบริการพยาบาล
- ความหมายของระบบบริการ
พยาบาล
- แนวคิดสําคัญของระบบบริการ
พยาบาล
- การจัดระบบการดูแลผูปวย
12

บทที่ 2 การดูแลแบบ
องครวม
- ความหมาย
- แนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวของ
- กระบวนการพยาบาลแบบ
องครวม

2

13

หนวยที่ 5 สิทธิผูปวย กฎหมาย
เบื้องตน และจริยธรรมวิชาชีพ
บทที่ 1 สิทธิผูปวย
แนวคิดที่เกี่ยวของ
สิทธิผูปวย 10 ประการ

2

14

บทที่ 2 การประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภตาม
กฎหมายวิชาชีพ

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)- เชื่อมโยง
สถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case) กับ ประเด็น
สําคัญของเนื้อหา
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- เชื่อมโยงสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case) กับ ประเด็น
สําคัญของเนื้อหา
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- สง Assignment 2
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
- เชื่อมโยงสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case) กับ ประเด็น
สําคัญของเนื้อหา
- สรุปสาระดวยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- บรรยายประกอบสไลด
PowerPoint
-แบงกลุม วิเคราะหสถานการณ

ผูสอน
วงศวิเศษกุล

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

อ.อารยา
เชียงของ

อ.ศรีสุดา
วงศวิเศษกุล

10
สัปดาห
ที่

15

16

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- นิยามที่เกี่ยวของ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
- เปรียบเทียบการประกอบ
(Interesting case)
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
- เชื่อมโยงสถานการณ(Scenarios)
ครรภตามกฎหมายวิชาชีพ
/กรณีตัวอยาง (Interesting case)
กับประเด็นสําคัญของเนื้อหา
- สรุปสาระสําคัญดวยแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)
บทที่ 3 จริยธรรมและ
2 - บรรยายประกอบสไลด
อ.ณัฐรพี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
PowerPoint
ใจงาม
- นิยามที่เกี่ยวของ
- แบงกลุม วิเคราะหสถานการณ
- จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
วิชาชีพสําหรับพยาบาล
(Interesting case)
- เชื่อมโยงสถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case) กับ
ประเด็นสําคัญของเนื้อหา
- สะทอนคิดดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพจาก
สถานการณที่กําหนด
สอบปลายภาค
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมินผลผูเรียน/
สัปดาหที่กําหนด
สัดสวนของการประเมินผล
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
สอบ (ดานที่ 2)
สัปดาหที่ 8 และ สัปดาหที่ 16
รอยละ 70
สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน
ตลอดภาคการศึกษา
รอยละ 5
/การสงรายงาน/พฤติกรรมการทํางาน
เปนกลุม(ดานที่ 1 – 5)
ประเมินการสรุปสาระสําคัญใน
ตลอดภาคการศึกษา
รอยละ 5
แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
(ดานที่ 1 – 5)
ประเมินการวิเคราะหโจทย/สถานการณ
(Scenarios) /กรณีตัวอยาง
(Interesting case)
ประเมินการนําเสนอรายงานในรูปแบบ
สัปดาหที่ 8,
รอยละ 20
Digital file 2 หัวขอ คือ
สัปดาหที่ 10

11
1. รายงานการศึกษาชีวประวัติบุคคล
สําคัญในวิชาชีพการพยาบาล
2. รายงานการศึกษาระบบสุขภาพใน
ชุมชน (ดานที่ 1 - 5)
การประเมินผล อิงกลุม / อิงเกณฑ ใหระดับผลการเรียน ตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุม ใชชวงคะแนน T
อิงเกณฑ ชวงคะแนน
A
ประเมินตามคาคะแนน T ที่คํานวณได
90 – 100
โดยกําหนดใหผูที่ไดระดับคะแนน C
B+
85 – 89
มีคะแนนดิบ ไมต่ํากวา รอยละ 60
B
75 – 84
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ํากวา 50
หมายเหตุ นัก ศึ ก ษาจะไดรับ การประเมิน ผลการเรียนเมื่อ เขาเรีย นไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
ชั่วโมงเรียน
3. แนวทางชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ใชกระบวนการกลุมที่คละผูเรียนที่มีผลการเรียนดีกับผูเรียนที่มีผลการเรียนออน (ประเมินจากคะแนน
GAT, PAT)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สถาบันบรมราชชนก. 2542. พัฒนาการพยาบาล. พิมพครั้งที1่ . นนทบุร:ี โครงการสวัสดิการวิชาการ.
สถาบันบรมราชชนก. 2549. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. พิมพครั้งที8่ . นนทบุร:ี
โครงการสวัสดิการวิชาการ.
สภาการพยาบาล. (ม.ป.ป.). สาระนารู. [Online] Available from
http://www.tnc.or.th/oldsite/knowledge/index.html [2553, พฤษภาคม 3]
สิวลี ศิริไล. 2551. จริยศาสตรสําหรับพยาบาล. พิมพครั้งที1่ 0. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อุดมรัตน สงวนศิริธรรม. (2553). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล. พิมพครั้งที2่ . เชียงใหม : โรงพิมพ
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

