รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การพยาบาลชุมชน
(Community Health Nursing)
รหัสวิชา 6073101

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2560
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา6073101 การพยาบาลชุมชน (Community Health Nursing)
1.2 จํานวนหนวยกิต3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ/อาจารย ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารยผูสอนอาจารย ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารย ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารยณัฐรพี ใจงาม
อาจารยวิวินท ปุรณะ

1.5
1.6
1.7
1.8

ภาคการศึกษา/ชั้นปเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)ไมมี
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
สถานที่เรียนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700)
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 14 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจ แนวคิดหลักการของการพยาบาลชุมชนนโยบาย และแผนดานสุขภาพ
การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคคลครอบครัวและชุมชนการพยาบาลอนามัยโรงเรียนการ
พยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมโดยเนนความหลากหลายทางวัฒนธรรมการระดมทรัพยากรที่มี
คาของชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาการระบาด สถิติและปฏิบัติการพยาบาลชุมชน เพิ่มขึ้น
2.2.2 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.2.3 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒกิ ารศึกษา (TQF) ระดับ
ปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดหลักการของการพยาบาลชุมชนนโยบาย และแผนดานสุขภาพ การใชกระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพบุคคลครอบครัวและชุมชนการพยาบาลอนามัยโรงเรียนการพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอมโดยเนนความหลากหลายทางวัฒนธรรมการระดมทรัพยากรที่มีคาของชุมชน และการมีสวนรวม
ของชุมชน
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.3.2 อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน Facebook ของชัน้ ปและทาง e learning
3.3.3. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
3.3.4 นักศึกษาและอาจารยสามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นผานทาง facebook /line
ชื่อ-สกุล อาจารย
อ.ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อ. รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ณัฐรพี ใจงาม

สถานที่
คณะพยาบาล
คณะพยาบาล
คณะพยาบาล
คณะพยาบาล
คณะพยาบาล

อีมล
rung_10@yahoo.com
Petch_j1@hotmail.com
rangson125366@hotmail.com
Orranuch2004@yahoo.com
lemonaui@ yahoo.com

โทรศัพท
082-4454565
081-8612596
061-6194155
086-3756615
085-8422295

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นกั ศึกษาจะ
มีคุณลักษณะหรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรมจริยธรรม
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง แยกแยะ
ความถูกตองความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และตระหนักในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ ซื่อสัตย
และมีวินัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถ
จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารง
ชีพและการปฏิบัติงาน
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งการ
ดํารงตน และการปฏิบัติงาน

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.3 มีความรูความเขาใจในสาระ
สําคัญของกระบวนการพยาบาล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ถายทอดความรู (Transmission of
knowledge) หลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
2.เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role
model) ในดานการตรงตอเวลาและ
การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3.วิพากษ (Critique) และสะทอนคิด
(Reflection) เพื่อฝกใหผูเรียนมีความ
ตระหนักรูในตนเอง (Selfawareness) สรางความกระจางใน
คานิยมของตัวเอง (Self-value
clarification) และการใหคณ
ุ คาของ
ความถูก-ผิดดี-ชั่ว
4.ฝกวินัย (Discipline) ในการเรียน
และการสอบโดยมอบหมายงาน
กําหนดการสงงาน การเขาเรียน
5.ใหการเสริมแรง (Reinforcement)
โดยแสดงความชื่นชมและสะทอนกลับ
ทันทีที่ผูเรียนมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเหมาะสม (Affirmation)

1.ตรวจสอบใบบันทึกการเขา
เรียนตามเวลาและสงงานที่
ไดรับมอบหมายตามกําหนด
2.ตรวจสอบจากรายงานมี
การอางอิงอยางถูกตองและ
ตรงตามความเปนจริง ไม
คัดลอกงานของผูอื่น
3.สังเกตการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผูเรียนจาก
การวิเคราะหสถานการณ
หรือกรณีศกึ ษาที่สะทอน
ความคิดของผูเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรมการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูเรียน
การแลกเปลี่ยนในกลุมเพื่อน
ในชั้นเรียน
4.สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในขณะเรียน สอบ
และ รวมกิจกรรมตางๆ

1. การบรรยาย (Lecture)
2.การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้น
เรียน (Discussion and sharing)
3.การตั้งคําถาม (Questioning)
4.การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case
analysis)
5. สถานการณจําลอง (Simulation)
6. จัดประสบการณการเรียนรูให

1. การสอบดวยขอสอบ
ปรนัย กลางภาคและปลาย
ภาค
2. ประเมินคุณภาพรายงาน
การนําเสนอ และ การ
อภิปรายในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู
และกระบวนการแกปญหาสุขภาพ
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการพยาบาลในครอบครัว
โรงเรียน และ ชุมชน
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2.6 มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลก
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุดแข็งของ
ตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูล
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐานไป
ใชในการอางอิงและแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใช
องคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทางวิทยา
ศาสตร และการวิจัย มาใชในการ
แกปญหา
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยางเปน
ระบบและสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น มีทักษะ
ในการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวกกับผูเรียน ผูสอน ผูใชบริการ
และผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามอยางมีความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการ
ตัดสินใจเฉพาะหนาและในการผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

วิธีการสอน
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry) และ
เรียนรูดวยตนเอง (Self-study) ทั้ง
โดยการมอบหมายใหสืบคนขอมูลที่
เกี่ยวของกับหัวขอการเรียนรู และทํา
รายงานสง

วิธีการประเมินผล

1.จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนเนนทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ (System thinking) วิเคราะห
และการแกไขปญหาทั้งระดับบุคคล
และกลุมในสถานการณทั่วไปและ
สถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
2.มอบหมายใหสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงตางๆ และนํามาใชใน
การ วิเคราะห และ แกปญหา
3.ฝกการวิเคราะห กรณีศึกษา การ
อภิปรายกลุมการสะทอนคิด
4. การวิเคราะหสถานการณตัวอยาง
5. วิเคราะหและมีการเชื่อมโยงกรอบ
แนวคิดงานวิจัยเขาสถานการณหรือ
ประเด็นปญหา

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปราย
การวิเคราะห กรณีศกึ ษา
2. สังเกตกระบวนการ และ
ผลการแกไขปญหาใน
สถานการณตัวอยาง

1.มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม (Team working)
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2.ใหการเสริมแรง (Reinforcement)
เมื่อผูเรียนแสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) และ

1.ประเมินพฤติกรรมของการ
มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผูเรียนและ ผูเรียนกับ
ผูสอน
2.ประเมินคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมายดาน
กระบวนการและผลลัพธ

ผลการเรียนรู
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองวิชาชีพและ สังคม
อยางตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใช
หลักตรรกะคณิตศาสตร และสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล
4.5.2 สามารแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตอการสื่อสาร และถายทอดแกบุคคล
และกลุม คน รวมทัง้ สามารถแปล
ความหมายขอมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน
ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับ
ผูสอน
4.มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(Assignment) และติดตามพัฒนาการ
ของนักศึกษา

วิธีการประเมินผล

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณ
ตัวเลข สถิติ ตามเนื้อหาที่เกี่ยวของ
2.การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เชน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงาน
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอ (Presentation) ขอสนเทศ
ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอเชน
การนําเสนอดวยปากเปลา และ/หรือ
วิดิโอ
4) มอบหมายการทํารายงาน
รายบุคคล/รายกลุม พรอมนําเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพ

1) ประเมินคุณภาพของ
ผลงานทีม่ อบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารภาษาไทย /
ภาษาอังกฤษ จากการ
นําเสนอ

1.แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
พฤ.17ส.ค.60
09:00 -12:00
น.
2
พฤ.24ส.ค.60
09:00 –
12:00 น.

3
พฤ.31ส.ค.60
09:00 –
12:00 น.

4-5
พฤ. 7ก.ย. 60
09:00 –
12:00 น.
และ
พฤ.14ก.ย.60
09:00 –
10:00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารยผูสอน
สื่อที่ใช
- ชี้แจงแผนการเรียนการสอน รายงาน
อ. รังสรรค
การประเมินผลและระเบียบชั้นเรียน
มาระเพ็ญ
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อทํารายงาน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- มอบหมายหัวขอรายงาน
บทที่ 1 แนวคิดหลักการของการ - บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
อ. รังสรรค
พยาบาลชุมชน
แนวคิดหลักการสาธารณสุขและการ
มาระเพ็ญ
1.1แนวคิดหลักการสาธารณสุข
พยาบาลอนามัยชุมชนระบบสาธารณสุข
และการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของประเทศไทยบทบาทและหนาทีข่ อง
1.2 ระบบสาธารณสุขของประเทศ พยาบาลอนามัยชุมชน
ไทย
และ ลักษณะงานพยาบาลอนามัยชุมชน
1.3บทบาทและหนาที่ของพยาบาล - ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
อนามัยชุมชน
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
1.4ลักษณะงานพยาบาลอนามัย
ชุมชน
บทที่ 2 นโยบาย และแผนดาน
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ อ.ดร.รุงนภา
สุขภาพ
สภาพปญหาสาธารณสุขของประเทศ
ปองเกียรติชัย
2.1 สภาพปญหาสาธารณสุขของ แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 11
ประเทศ
และ แนวทางการแกปญหาสาธารณสุข
2.2แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
ฉบับที่ 11
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
2.3แนวทางการแกปญหา
สาธารณสุข
บทที่ 3การใชกระบวนการ
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ อ.ดร.อรนุช
พยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคคล แนวคิดและหลักการบริการอนามัย
ชูศรี
และครอบครัว
ครอบครัวแนวคิดและหลักการบริการ
3.1 แนวคิดและหลักการบริการ
อนามัยครอบครัว และ การดูแล
อนามัยครอบครัว
ครอบครัวในสถานการณตางๆ
3.2 บทบาทหนาที่ของพยาบาลใน - ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
การอนามัยครอบครัว
รวมกัน
3.3 การดูแลครอบครัวใน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
สถานการณตางๆ

สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา
5
3.4 การเยี่ยมบาน
พฤ.14 ก.ย.60
10:00 –
12:00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารยผูสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
อ.รังสรรค
การเยี่ยมบาน
มาระเพ็ญ
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ อ.วิวินท ปุรณะ
การดูแลผูปวยที่บาน
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ อ.วิวนิ ท ปุรณะ
การประเมินชุมชน
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

6
3.5 การดูแลผูปวยที่บาน
พฤ.28 ก.ย.60
09:00 –
12:00 น.
7
พฤ.5ต.ค. 60
และ
พฤ.12ต.ค.60
09:00 –
12:00 น.

บทที่ 4 การใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน
4.1 การประเมินชุมชน :
การรวบรวมการวิเคราะห

การนําเสนอขอมูลสุขภาพชุมชน
พฤ.12 ต.ค.60 4.2การวินิจฉัยชุมชนและ
09:00 – การจัดลําดับความสําคัญ
12:00 น. 4.3การวางแผนงาน
4.4การดําเนินงานตามแผน
4.5การประเมินผล
9
บทที่ 5การพยาบาลอนามัย
พฤ.19ต.ค.60 โรงเรียน
09:00 – 5.1 แนวคิดและหลักการใหบริการ
12:00 น. อนามัยโรงเรียน
5.2 บทบาทหนาที่ของพยาบาลใน
การบริการอนามัยโรงเรียน
5.3 การใหบริการในสถานการณ
ตางๆ
8

ศ. 20ต.ค. 60
13:00 –
15:30 น.

บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ อ.ดร.เพชรรัตน
การวินิจฉัยชุมชนและการจัดลําดับ
เจิมรอด
ความสําคัญ
การวางแผนงานการดําเนินงานตามแผน
และการประเมินผล
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
แนวคิดและหลักการใหบริการอนามัย
โรงเรียนบทบาทหนาที่ของพยาบาลใน
การบริการอนามัยโรงเรียนและการ
ใหบริการในสถานการณตางๆ
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

สอบกลางภาค

อ.รังสรรค
มาระเพ็ญ

อ.รังสรรค
มาระเพ็ญ และ
คณะกรรมการ
คุมสอบ

สัปดาหที่
วัน-เวลา
10-11
พฤ. 2พ.ย. 60
และ
พฤ. 2พ.ย. 60
09:00 –
12:00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
บทที่ 6การพยาบาลอาชีวอนามัย - บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
แนวคิดและหลักการดําเนินงานอาชีวอ
6.1 แนวคิดและหลักการ
นามัยบทบาทหนาที่ของพยาบาลในงาน
ดําเนินงานอาชีวอนามัย
6.2 บทบาทหนาที่ของพยาบาลใน อาชีวอนามัย และ
การใหบริการอาชีวอนามัย
งานอาชีวอนามัย
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
6.3 การใหบริการอาชีวอนามัย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- ดูงานหองปฏิบัติการอาชีวอนามัย
คณะวิทยาศาสตรฯ
- สอบยอย
- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
บทที่ 7 อนามัยสิ่งแวดลอม
12-13
แนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดลอม
พฤ.16พ.ย.60 7.1แนวคิดและหลักการอนามัย
บทบาทหนาที่ของพยาบาลในงาน
สิ่งแวดลอม
และ
พฤ.23พ.ย.60 7.2บทบาทหนาที่ของพยาบาลใน อนามัยสิ่งแวดลอมและ
การจัดการสิ่งแวดลอม
09:00 – งานอนามัยสิ่งแวดลอม
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
12:00 น. 7.3การดูแลและจัดการดาน
สุขาภิบาลอาหารน้ําดื่มน้ําใชขยะ รวมกัน
และสิ่งปฏิกูลการควบคุมแมลงและ - อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- ดูงานหองปฏิบัติการอนามัย
สัตวนําโรคการแกไขเหตุรําคาญ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรฯ
และมลพิษตางๆ
- สอบยอย
14
พฤ.30พ.ย.60
09:00 –
12:00 น.

หัวขอเรื่อง

บทที่ 8นวัตกรรมและกลวิธี
การสาธารณสุข
8.1ความหมายแนวคิดของ
นวัตกรรมสาธารณสุข
8.2แนวทางและกลวิธีดําเนินงาน
สาธารณสุข :
- การมีสวนรวมของชุมชน
ในงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขมูลฐาน
- ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- บรรยายประกอบ PowerPoint หัวขอ
ความหมายแนวคิดของ
นวัตกรรมสาธารณสุขและแนวทางและ
กลวิธีดําเนินงานสาธารณสุขไดแก
สาธารณสุขมูลฐาน ความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.)และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ยกกรณีตัวอยางใหนักศึกษาอภิปราย
รวมกัน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- สอบยอย

อาจารยผูสอน
อ.ณัฐรพี
ใจงาม

อ.ดร.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ.ดร.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

สัปดาหที่
วัน-เวลา
15
พฤ.7ธ.ค. 60
09:00 –
12:00 น.

หัวขอเรื่อง

พฤ.14ธ.ค. 60
09:00 –
12:00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
นําเสนอวิเคราะหสถานการณ

อาจารยผูสอน
ทีมอาจารย
ผูสอน
คณะกรรมการ
คุมสอบ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาการพยาบาลชุมชนจําแนกตามผลลัพธการเรียนรู วิธีการประเมิน
กําหนดเวลาการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผล ดังนี้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5
2
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5

วิธีการประเมิน
1. การนําเสนอรายงานการมีสวน
รวมในการอภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น
2. การรักษาวินัยชั้นเรียน

1. สอบกลางภาค
2. สอบปลายภาค
3. รายงานการวินิจฉัยชุมชน
4. รายงานการพยาบาลครอบครัว
5. วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่อง
-อาชีวอนามัย
-อนามัยโรงเรียน
-อนามัยสิ่งแวดลอม

สัปดาห
ที่ประเมิน
15

สัดสวนของ
การประเมินผล
10 %

1 – 15

5%

9และ 15

30 %
30 %
10 %
5%
10 %

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑและอิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ผลคะแนน
A
90-100 คะแนน
B+
81-89 คะแนน
B
76-80 คะแนน
C+
70-75 คะแนน
C
60-69 คะแนน
F
ต่ํากวา 60 คะแนน
หมายเหตุ
นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการเรียนเมื่อเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
ชั่วโมงเรียน

แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
2. ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3. เฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและปลายภาค
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประกาย จิโรจนกุล และทีมพัฒนานักวิจัยแนวหนา, สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2546). การประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน. นนทบุรี:
ยุทธรินทรการพิมพ.
พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ.(2548). การพยาบาลอาชีวอนามัย: แนวคิดและการปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 2. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ไพเราะ ผองโชค, สมบูรณ จัยวัฒน และ เฉลิมศรี นันทวรรณ. (2547). การพยาบาลอนามัย
ชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทจุดทอง จํากัด.
รุจา ภูไพบูลย. (2541). การพยาบาลครอบครัว: แนวคิด ทฤษฎีและการนําไปใช. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพ: วี เจ พริ้นติ้ง.
Anderson, E.T. & McFarlane, J. (2004). Community as Partner: Theory and Practice
in Nursing. 4thedition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Maurer, F.A., & Smith C.M. (2005). Community/ Public Health Nursing Practice:
Health for Families and Populations. 3rd edition. St.Louis: Elsevier Saunders.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
McKenzie J.F. & Pinger R.R. (2014). An Introduction to Community Health. Brief
edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
Stanhope M. & Lancaster J. (2014). Foundation of Nursing in the Community:
Community-Oriented Practice. 4thedition. St. Louis, MO: Mosby Elsevier.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, คณิศร เต็งรัง, ราตรี ปนแกวและวรัญญา เพ็ชรคง. (2545). วิถีชุมชน คูมอื
การ เรียนรูที่ทําใหงานชุมชนงายไดผลและสนุก. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและ
สํานักนโยบายและแผน.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการขอ งรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)สําหรับปการศึกษาตอไป
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รวม
(ขอ)

เขาใจ

3
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9

วิเคราะห

รู/จํา

บทที่ 1 แนวคิดหลักการของการพยาบาลชุมชน
บทที่ 2 นโยบาย และแผนดานสุขภาพ
บทที่ 3การใชกระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพบุคคลครอบครัว
บทที่ 4 การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพชุมชน
บทที่ 5การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
บทที่ 6 การพยาบาลอาชีวอนามัย
บทที่ 7 อนามัยสิ่งแวดลอม
บทที่ 8 นวัตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข
รวม

จํานวนชั่วโมงที่สอน

เนื้อหาวิชาที่สอน

สังเคราะห/ประเมินคา

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)

15
15
45

20

