รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

วิชาวิจัยทางการพยาบาล
(Research in Nursing)
รหัสวิชา 6003102

สาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6003102 วิจัยทางการพยาบาล (Research in Nursing)
2. จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ทดลอง)
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
ผศ. ดร.สุชาดา
โทผล
อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อาจารย์ ดร.อรนุช
ชูศรี
4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
1. อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
2. อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
3. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย 4. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
5. อาจารย์ ดร.ชรริน ขวัญเนตร
6. อาจารย์ ดร.อรนุช ชูศรี
7. อาจารย์ ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว
8. อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
9. อาจารย์สุนิดา
ชูแสง
10. อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3 จานวน 114 คน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
9. วันที่จัดทา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 ธันวาคน พ.ศ. 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการวิจัย กระบวนการวิจัย ครอบคลุม
ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น การรายงานผล และการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย การวิ จั ย ทางการพยาบาล แนวทางการเลื อ กผลงานวิ จั ย ทางการพยาบาล
ผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง และหลั ก ฐานเชิ งประจัก ษ์ อื่ น ๆ มาใช้ ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล สามารถ
ดาเนินการกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนด้วยตนเองโดยยึดหลักจริ ยธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค
และจรรยาบรรณของนักวิจัย
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
ได้นาผลของการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 จากการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาว่า เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก ทาความเข้าใจยาก จึงวางแผนปรับปรุงรายวิชา โดยปรับ
สื่อการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาให้มากขึ้น แนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุง มีดังนี้
2.2.1 ยกตัวอย่างให้มากขึ้น มีการสรุปประเด็นสาคัญในช่วงท้ายของการเรียนการสอนทุกบท
และมีการทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนการสอบ
2.2.2 ใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Flipped Classroom เรื่องประเภท
ของการวิจัยและกระบวนการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิ
ผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการดาเนินการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น

2.2.3 จัดให้อาจารย์ประจากลุ่มดาเนินการเข้ากลุ่มตามเนื้อหาที่เรียนไป โดยใช้การติดตาม
พร้อมดาเนินการตามการเรียนภาคทฤษฎี ให้มีการบันทึกผลจากการปรึกษางานวิจัยจากอาจารย์
ติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยทุกครั้ง และประสานอาจารย์ประจากลุ่มทุกสัปดาห์
2.2.4 ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในการเรียนรู้กลุ่มย่อยจานวน 3 กลุ่ม (Crystalbased Approach) เพื่อดูผลที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิดจากผู้เรียนต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายของรายวิชา
แนวคิดทางการวิจัย กระบวนการวิจัย ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น การรายงานผล และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจัยทางการ
พยาบาล แนวทางการเลือกผลงานวิจัยทางการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่นๆ มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผบู้ ริโภค และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย
Concepts of research, research process including research methodology,
designs, application of basic statistics to data analysis and interpretation; writing and
disseminating research report, research in nursing, guidelines on the utilization of
research reports and evidence-based information in nursing practices considering
ethical principles, human rights, consumer rights and the ethics of researchers.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ทบทวนความรู้ 2 ชั่วโมง

การฝึกทดลอง
- 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
- 45 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
วันเวลาให้คาปรึกษา: ศุกร์ 08.00 – 09.00 น.และ 16.00 - 17.00 น.
วิธีดาเนินการ
: 1. อาจารย์เจ้าของวิชาให้คาปรึกษาที่ห้องทางานหรือห้องเรียนตามการนัด
แนะในแต่ละสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อพบนักศึกษาตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า
3. อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มพบนักศึกษาตามเวลาที่กาหนด/ตกลงไว้ล่วงหน้า

ชื่ออาจารย์

เบอร์โทร

อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อาจารย์ ดร.ชรริน ขวัญเนตร
อาจารย์ ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารย์ ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว
อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย์สุนดิ า ชูแสง
อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

089-131-0107
080-974-9888
082-445-4565
081-861-2596
087-516-9148
086-375-6615
088-992-2415
080-279-5649
092-273-9882
089-372-7978

e-mail
doungnetre@yahoo.com
polenta_add@yahoo.com
rung_10@yahoo.com
petch_j1@hotmail.com
chararinp21@hotmail.com
Orranuch2004@yahoo.com
master_nok@hotmail.com
rsds@windowslive.com
Sunida_ctu@yahoo.com
nsshaya3@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ในกลุ่ ม มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ มุ่ งหวังตามหลั กสู ตร เมื่อ สิ้ น สุ ด
รายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
• 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักศาสนา ทฤษฏีจริยศาสตร์
และหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
• 4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกต้อง ความดี
และความชั่วได้
• 4.1.3 เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และตระหนักในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
• 4.1.4 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผลการปฏิบัติงาน
• 4.1.5 มีความกตัญญู เสียสละ

วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายให้นักศึกษา
รายบุคคลค้นคว้าด้วยตัวเอง
และทา mind mapping
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณของนักวิจัย สิทธิ
ผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค และ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
ศึกษา
3. อภิปรายโดยใช้กรณีศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักวิจัย
เชิงบวกและเชิงลบนาเสนอ
ในชั้นเรียน และให้มีการ
สะท้อนคิด

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยในการเรียนตาม
แบบประเมิน
2. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการมีส่วนร่วม
วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักวิจัย และสะท้อนคิด
และพฤติกรรมการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย
3. ประเมินผลกระบวนการ
กลุ่ม

ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
• 4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ ได้รับรู้และเข้าใจ
สิทธิของตนเอง
4.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
• 4.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สาระสาคัญของศาสตร์และ
ศิลปะทางการพยาบาล
• 4.2.4 มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย
• 4.2.5 มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศทางการพยาบาล
4.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
• 4.3.2 สามารถสืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย
• 4.3.3 สามารถนาข้อมูล และ
หลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง
และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ
• 4.3.4 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน
1. บรรยายร่วมกับการ
อภิปราย
2. มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ และหลักฐานเชิง
ประจักษ์

วิธีการประเมินผล
1. สอบ Post Test ด้วย
ข้อสอบ MCQ
2. หลักฐานการค้นคว้าข้อมูล
จากการเขียนรายงาน

วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทางานกลุ่ม
กลุ่มละ 9 - 10 คน เลือก
ประเด็นปัญหาการวิจัย และ
เขียนโครงการวิจัย และ
ดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอนตาม
กระบวนการวิจัยจนแล้วเสร็จ
ภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์
2. การนาเสนอและอภิปราย
โครงการวิจัยของทุกกลุ่ม

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินการเขียนรายงาน
การอ้างอิงในโครงการวิจัย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
และฉบับย่อ
2. ข้อสอบ MCQ
3. ประเมินกระบวนการกลุ่ม
โดยประเมินตนเอง ครู และ
เพื่อน บอกแนวทางการพัฒนา
ตนเอง และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ

ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
• 4.3.5 สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัย
มาใช้ในการแก้ปัญหา
• 4.3.6 สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์

วิธีการสอน

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทางานกลุ่ม
• 4.4.2 สามารถทางานเป็นทีม
ในบทบาทผู้นาและผู้ตามอย่าง เปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าทีม
สมาชิกทีม
มีความสุข
• 4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ 2. มอบหมายให้ทางานกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
มีการร่วมอภิปรายทั้งภายใน
วิชาชีพ และสังคม อย่าง
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผล

วิธีการประเมินผล
1. สังเกต/ประเมินความสามารถ
ในทางานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ประเมินการเขียนรายงานการ
วิจัยทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการเขียน
• 4.5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก 1. มอบหมายให้ศึกษา
โครงการวิจัย รายงานการวิจัย
ตรรกะคณิตศาสตร์และสถิติใน ค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลทั้งจากวารสาร
และการนาเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ข้อสอบ MCQ
• 4.5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้ ตาราภาษาไทย ตารา
เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และ ภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลต่างๆ
เหมาะสมต่อการสื่อสาร และ เพื่อจัดทารายงาน mind
mapping โครงการวิจัย
ถ่ายทอดแก่กลุ่มคน รวมทั้ง
สามารถแปลความหมายข้อมูล รายงานการวิจัย ตลอดจน
เผยแพร่งานวิจัย
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. มอบหมายให้มีการ
• 4.5.3 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ทั้งการ นาเสนอโครงการวิจัย
พูด การอ่าน การเขียน ได้อย่าง 3. มอบหมายให้วิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยโดยเลือกใช้สถิติที่
มีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
เหมาะสมภายใต้การให้
• 4.5.4 สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จาเป็น คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
• 4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตใน
การข้อมูลและจัดการข้อมูล

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

1
-ปฐมนิเทศวิชาวิจัยทางการ
ศุกร์ 12 ม.ค. 2561 พยาบาล
13.00 -13.15 น.
1
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ
ศุกร์ 12 ม.ค. การวิจัย
2561
1.1 ความหมาย แนวคิด และ
13.15 -15.15 น.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2 พัฒนาการของการวิจัย
และการแสวงหาความรู้
1.3 ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการวิจัย
1.4 ขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย และ
กระบวนการพยาบาล
1.5 ความสาคัญและ
ประโยชน์ของการวิจัย
ทางการพยาบาล
1.6 จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
และสิทธิผู้ป่วย

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอนและสื่อที่ใช้
15 - บรรยายและเอกสาร
นาที ประกอบการเรียน
2

ผู้สอน
อ.ดร. ดวงเนตร
ธรรมกุล

- บรรยายและอภิปราย อ.ดร.ดวงเนตร
กลุ่มโดยใช้ Power
ธรรมกุล
Point และเอกสาร
ประกอบการสอน
ประกอบ
- ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
เคยเรียนวิชานี้ไปแล้วมา
เล่าประสบการณ์
ความรู้สึก และการ
นาเสนองานให้นักศึกษา
ฟัง
- ใช้ Flipped
Classroom เรื่อง
ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล และสิทธิผู้ป่วย

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอนและสื่อที่ใช้
2
หน่วยที่ 2 การกาหนด
2 - บรรยายร่วมกับ
ศุกร์ 19 ม.ค. ปัญหา และวัตถุประสงค์การ
อภิปรายกลุ่ม
2561
วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
(1)
– มอบหมายให้ทากลุ่ม
13.00 -16.00 น.
การวิจัย
กาหนดปัญหา และ
.
วัตถุประสงค์การวิจัย
กาหนดตัวแปร และ
สมมติฐานการวิจัย
3
หน่วยที่ 3 การเลือก
1.5 - บรรยายร่วมกับ
ศุกร์ 26 ม.ค. เอกสารและงานวิจัยที่
อภิปราย
2561
เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

13.00 -14.30 น.
3
หน่วยที่ 4 การออกแบบการ
ศุกร์ 26 ม.ค. วิจัย
2561
14.30 -16.00 น.
4
การเขียนโครงการวิจัย
ศุกร์ 2 ก.พ. 2561
13.00 -16.00 น.

5
การเขียนโครงการวิจัย
ศุกร์ 9 ก.พ. 2561
13.00 -16.00 น.

1.5

- บรรยายร่วมกับ
อภิปราย

(3)

ฝึกทดลองเขียนโครงร่าง
การวิจัย

(3)

ฝึกทดลองเขียนโครงร่าง
การวิจัย

ผู้สอน
ผศ.ดร.
สุชาดา โทผล

อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ
อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

6
หน่วยที่ 5 การเลือกกลุ่ม
ศุกร์ 16 ก.พ.2561 ตัวอย่างและขนาดของกลุ่ม
13.00 -16.00 น.

1
(2)

7
การเขียนโครงการวิจัย
ศุกร์ 23 ก.พ.
2561
13.00 –16.00 น.

(3)

ตัวอย่าง

8
การเขียนโครงการวิจัย
ศุกร์ 2 มี.ค.2561
13.00 -16.00 น.

(3)

- บรรยายร่วมกับ
อ.ดร.เพลินตา
อภิปราย
พิพัฒน์สมบัติ
- ฝึกทดลองการเลือกและ
กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่าง จาก
โครงการวิจัยของกลุ่ม
- นาเสนอโครงร่างการ อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
วิจัยกลุ่มที่ 1 – 5
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
- นักศึกษาทั้งชั้นร่วม
อ.ดร.รุ่งนภา
อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ ป้องเกียรติชัย

- นาเสนอโครงร่างการ
วิจัยกลุ่มที่ 6 – 9
- นักศึกษาทั้งชั้นร่วม
อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ
อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

9
หน่วยที่ 6 เครื่องมือวิจัย
ศุกร์ 9 มี.ค.2561 การทดสอบคุณภาพ
13.00 -16.00 น.

2
(1)

ศุกร์ 16 มี.ค.2561 สอบกลางภาค (เนื้อหา
9.00 -11.00 น. หน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 5)
10
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์
ศุกร์ 23 มี.ค.2561 ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
13.00 -15.00 น..

2

เครื่องมือ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

11
- การหาคุณภาพเครื่องมือ
ศุกร์ 30 มี.ค.2561 วิจัย
13.00 -16.00 น.

- การรวบรวมข้อมูล

1
(1)

(3)

- บรรยายร่วมกับ
อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม สร้าง
เครื่องมือ การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากโครงการวิจัยของ
กลุ่ม

- บรรยายร่วมกับ
อภิปราย
- ฝึกทดลองวิเคราะห์
ข้อมูล
- ฝึกทดลองหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
- ฝึกทดลองรวบรวม
ข้อมูล

อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล

คณะกรรม
การคุมสอบ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย

อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

12
หน่วยที่ 8 การสรุป
ศุกร์ 20 เม.ย. ผลการวิจัย การอภิปรายผล
2561
และการเขียนรายงานการ
13.00 -15.00 น.

1
(1)

วิจัย

13
การสรุปผลการวิจัย การ
ศุกร์ 27 เม.ย. อภิปรายผล และการเขียน
2561
รายงานการวิจัย (ต่อ)
13.00 -16.00 น.

(3)

14
หน่วยที่ 9 แนวทางการ
ศุกร์ 4 พ.ค. 2561 เลือกผลงานวิจัยทางการ
13.00 -16.00 น. พยาบาล ผลงานวิจัยที่

2

เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่นๆ มาใช้ในการ

- บรรยายร่วมกับ
อ.ดร.อรนุช
อภิปรายโดยใช้รายงาน ชูศรี
การวิจัยประกอบ
- ฝึกทดลองสรุป
ผลการวิจัย การอภิปราย
ผล และการเขียน
รายงานการวิจัย
- ฝึกทดลองเขียนรายงาน อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
วิจัย
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

(1)

- บรรยายโดยใช้
อ.ดร.ดวงเนตร
PowerPoint
ธรรมกุล
-ตัวอย่างการนาหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

ปฏิบัติการพยาบาล

15
หน่วยที่ 10 การเผยแพร่
ศุกร์ 11 พ.ค. งานวิจัย
2561
13.00 -16.00 น.

ศุกร์ 18 พ.ค.
2561
13.00 -16.00 น.

นาเสนอผลการวิจัย

ศุกร์ 25 พ.ค.
2561
13.00 -14.30 น.
1 มิ.ย. 2561

สอบปลายภาค

1

(2)

(3)

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอนและสื่อที่ใช้
-ฝึกทดลองการสืบค้น
หลักฐานเชิงประจักษ์
จากฐานข้อมูลทางการ
พยาบาล
- บรรยายโดยใช้วารสาร อ.ดร.ดวงเนตร
และตัวอย่าง power
ธรรมกุล
point ที่นาเสนอการวิจัย
ประกอบ
- ฝึกเขียนบทความวิจัย
- ซักถามท้ายชั่วโมง
- สรุปและประเมินผล
-ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
ผลการวิจัย
อ.ดร.เพลินตา
พิพัฒน์สมบัติ
อ.ดร.รุ่งนภา
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแก้ว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.สุนิดา ชูแสง
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

1

คณะกรรม
การคุมสอบ
กาหนดส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และ
บทความวิจัย

อ.ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ผลการเรียนรู้ที่
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
ประเมิน
คาดหวัง
1
4.1.1, 4.2.2, 4.2.4, สอบ
4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, สอบกลางภาค
4.5.1, 4.5.2
สอบปลายภาค
2
4.1.4, 4.1.5, 4.4.4 ระเบียบวินัยในการเรียน
- การเข้าชั้นเรียน
- การส่งงานตรงเวลา
- การแต่งกาย
- พฤติกรรมการใช้ห้องเรียน,
มารยาทในชั้นเรียน
3
4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, กระบวนการกลุ่มและแนวทางใน
4.4.2, 4.4.4
การพัฒนาตนเอง
4
4.1.1, 4.1.3, 4.2.5, รายงานกลุ่ม
4.1.8, 4.3.2, 4.3.3, - เขียนโครงร่างการวิจัย
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, - รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, - บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
4.5.4, 4.5.
5
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 นาเสนอรายงาน
- โครงการวิจัย
- ผลการวิจัย

สัปดาห์ที่
กาหนด
10
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
45%
20%
25%

ตลอด
เทอม

5%

ตลอด
เทอม

5%

7
18
18

10%
20%
5%

7, 8
16

5%
5%

3. การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในการให้ค่าระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90 - 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
60 - 69
55 - 59
50 - 54
ต่ากว่า 50

4. แนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
4.1 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน
4.2 ให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 มี ก ารเฉลยแนวคิ ด ของข้ อ สอบกลางภาคและการสอบย่ อ ยเพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความ
กระจ่างว่าตัวเลือกตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอย่างไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบ
ออนไลน์ และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นกรรมการพิจารณาการออกแบบการสอนรายวิชา
กรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ประเมินการสอนของอาจารย์และให้ข้อเสนอแนะ
2.2 มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
อาจารย์
2.3 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปัญหาการ
เรียนการสอนประจาปีระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุ่มตรวจผลการประเมินรายงาน และการนาเสนอรายโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/
เกรด) กับข้อสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นาผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สาหรับปีการศึกษาต่อไป

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา วิจัยทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หัวข้อ
เรื่อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เนื้อหาวิชา/หัวข้อสอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
การกาหนดปัญหา และวัตถุประสงค์การ
วิจัย ตัวแปรและสมมติฐานการวิจยั
การเลือกเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
การออกแบบการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง
เครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และ
การเขียนรายงานการวิจัย

แนวทางการเลือกผลงานวิจัยทางการ
พยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆมาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลการวิเคราะห์ข้อมูล

10 การเผยแพร่งานวิจัย

จานวน
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
ชั่วโมงที่ ความรู้ ความ
การ
การ รวม
สอน ความจา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ (ข้อ)
2
2

4
4

4
4

2
2

-

10
10

1.5
1.5
1

3
3
-

3
2
-

2
2
2

1
3

8
8
5

2

3

3

2

2

10

1
1

2
1

1
1

1
2

1
1

5
5

2

3

3

2

2

10

1

2

1

1

1

5

หมายเหตุ
จรรยาบรรณนักวิจัย ได้มอบหมายให้นักศึกษา Self-directed learning และนาเสนอ
ในเชิงสร้างสรรค์เป็นภาพ และหาบทความวิจัยมาวิพากษ์ประเด็นจริยธรรม ใช้ Flipped
Classroom เรื่องประเภทของการวิจัยและกระบวนการวิจัย
โครงการวิจัย ได้มอบหมายให้นักศึกษาทาโครงร่างการวิจัย นาเสนอโครงการวิจัย
ผลการวิจัย และรายงานการวิจัย

