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รายละเอียดของรายวิชา
แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีการพยาบาล
(Basic Concept and Nursing Theory)
รหัสวิชา 6021203

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา

6021203

แนวคิดพื้นฐำน และทฤษฎีกำรพยำบำล
(Basic Concept and Nursing Theory)

2 จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ประเภทรายวิชา วิชำบังคับในหมวดวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำชีพ
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อำจำรย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
อำจำรย์ รังสรรค์ มำระเพ็ญ
อำจำรย์ ศตวรรษ อุดรศำสตร์
อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ร่วมผู้สอน
อำจำรย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
อำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อำจำรย์ ศิริพร นันทเสนีย์
อำจำรย์ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อำจำรย์ รังสรรค์ มำระเพ็ญ
อำจำรย์ ศตวรรษ อุดรศำสต
อำจำรย์ พัชมน อ้นโต
5 ภาคฤดูร้อน / ชั้นปีทเี่ รียน 1 (Sec B) 61 คน
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8 สถานที่เรียน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
มหำวชิรลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 16 เมษำยน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน วิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
และกำรพัฒนำศำสตร์ทำงกำรพยำบำล ระบบสุขภำพ แนวคิด ทฤษฎีทำงกำรพยำบำล พร้อมทั้งสำมำรถ
เลือกสรรทฤษฎี แนวคิด และหลักทำงกำรพยำบำลแบบองค์รวม มำวำงแผนให้กำรพยำบำลแก่บุคคล ทุกช่วง
วัยได้อย่ำงเหมำะสมกับปัญหำสุขภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 บูรณำกำรวิชำระบบสุขภำพและวิชำทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชำชีพกำรพยำบำล (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักรำช 2555) เป็นวิชำแนวคิดพื้นฐำน และทฤษฎีกำรพยำบำล
2.2 เพื่อให้เกิดควำมรู้ แนวคิด หลักกำรเกี่ยวกับ ระบบสุขภำพ ทฤษฎีทำงกำรพยำบำล ซึ่งเป็นพืน้ ฐำน
ของกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำล
2.3 ปรับปรุงแผนกำรเรียนกำรสอนตำม ม.ค.อ 5. ในปีกำรศึกษำ 2560

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ประวัติและวิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำรพยำบำล ระบบสุขภำพ ทฤษฎีพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล
มโนมติหลักของทฤษฏีกำรพยำบำล ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชำชีพพยำบำลที่เลือกสรร และกำรประยุกต์ใช้
History and evolution of nursing profession; health system, basic theories in
nursing, the four metaparadigms of nursing theory, selected nursing theories and their
application
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 นักศึกษำสำมำรถติดต่ออำจำรย์ได้ในเวลำ 16.00 – 17.00 น. ดังนี้
อาจารย์
E-mail
อำจำรย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ Somjit_mom@hotmail.com
อำจำรย์รังสรรค์ มำระเพ็ญ
rangson125366@hotmail.com
อำจำรย์ศตวรรษ อุดรศำสตร์ Sattawas9@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
087-7026799
061-6194155
097-0020280

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักชั้น 2
ห้องพักชั้น 4
ห้องพักชั้น 4

3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ (เฉพำะรำย
ที่ต้องกำร)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักศำสนำ จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผลกำรกระทำของ
ตนเอง

4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น
พื้นฐำนของชีวิตและสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

-ปฐมนิเทศรำยวิชำและระเบียบวินัยที่
พึงประสงค์
-มอบหมำยงำนทั้งงำนเดี่ยวและงำน
กลุ่ม ตำมรำยวิชำ
-แนะนำแผนกำรเรียน กำหนด กำร
ติดตำมและกำรสนับสนุนให้นักศึกษำ
ปฏิบัติตำม
-บรรยำยประกอบกำรยกตัวอย่ำง และ
ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ ประกอบกำร
เรียนกำรสอน
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำม
คิดเห็นหรือสะท้อนคิดเกี่ยว
ประสบกำรณ์ในชีวิตของตนเอง

-พฤติกรรมกำรเข้ำห้องเรียน
กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตรง
กำหนดเวลำ
-พฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มจำก
กำรประเมินของเพื่อนร่วมกลุ่ม
ตำมบทบำทที่ได้รับมอบหมำยและ
มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สร้ำงสรรค์(ใบประเมินกำรมีส่วน
ร่วมในกำรทำงำนกลุ่ม)
-จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและกำรสะท้อนคิด
ของนักศึกษำเกี่ยวกับควำมกตัญญู
เสียสละ ซื่อสัตย์ และมีวินัย

-บรรยำยโดย PowerPoint/ผัง
ควำมคิด
-แบ่งกลุ่มมอบหมำยหัวข้อให้นักศึกษำ
อภิปรำยกลุ่มในหัวข้อที่กำหนด และ
นำเสนอ
-อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญใน
แต่ละหัวข้อที่นักศึกษำนำเสนอพร้อม
ตอบข้อซักถำม
-มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำบอร์ด
ประวัติ วิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรสำธำรณสุขพร้อม
นำเสนอ
-ให้วิเครำะห์โจทย์สถำนจำลองโดยกำร
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อม
นำเสนอ
-ให้นักศึกษำทำบันทึกรำยจ่ำย
ประจำวันและพฤติกรรมสุขภำพ

-พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
-กำรตอบคำถำมและกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำ
-สอบย่อยทุกหน่วยกำรเรียน
-เนื้อหำสำคัญในกำรนำเสนอของ
แต่ละกลุ่ม
-รำยงำนกรณีศึกษำ
-กำรสอบกลำงภำค และปลำยภำค
-รำยงำนบันทึกรำยจ่ำยประจำวัน
และพฤติกรรมสุขภำพ
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และ -มอบหมำยให้นักศึกษำนำทฤษฎี
เชื่อมโยง ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์โดยพัฒนำ
ที่หลำกหลำยและเชื่อถือได้
ห้องพักให้เอื้อต่อสุขภำวะ
-มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำบอร์ด
ประวัติ วิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรสำธำรณสุข
-ให้วิเครำะห์โจทย์สถำนจำลองโดย
กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนำเสนอ
4.4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงผู้เรียนและ
ผู้สอน

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้
เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพ เพื่อกำร
สื่อสำรและถ่ำยทอดไปยังบุคคล
และกลุ่มคน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำร
ใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้

วิธีการประเมินผล
-เปรียบเทียบภำพถ่ำยก่อนและ
หลังกำรพัฒนำ
-กำรสะท้อนคิดเกี่ยวกับกำร
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสิ่งแวดล้อม
-กำรนำเสนอบอร์ดมีสำระสำคัญ
ควำมน่ำสนใจ ควำมสวยงำม
-รำยงำนกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องพร้อมกำรนำเสนอ
-กำรประเมินกำรทำงำนกลุ่ม

-แบ่งกลุ่มและมอบหมำยหัวข้อให้
- กำรประเมินกำรทำงำนกลุ่ม
นักศึกษำอภิปรำยภำยในกลุ่มสรุป
ประเด็นพร้อม
- มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำบอร์ด
ประวัติ วิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรสำธำรณสุข
-มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำรำยงำน
กำรประยุกต์ ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนำเสนอ
- มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำบอร์ด
ประวัติ วิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรสำธำรณสุข
-มอบหมำยให้นักศึกษำจัดทำรำยงำน
โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-นำเสนอสำระสำคัญในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมำย
-นำเสนอกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
-ให้นักศึกษำทำบันทึกรำยจ่ำย
ประจำวันและพฤติกรรมสุขภำพ

-การจัดทาบอร์ด
-กำรนำเสนอเนื้อหำสำระในบอร์ด
-กำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี่
สำรสนเทศ
-วิธีกำรนำเสนออย่ำงสร้ำงสรรค์
-กำรเขียนรำยงำนกำรประยุกต์ใช้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-รำยงำนบันทึกรำยจ่ำยประจำวัน
และพฤติกรรมสุขภำพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่/ครั้งที่
หัวข้อเรื่อง
1
แนะนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้
-อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ แนะนำลักษณะ
จันทร์
วิชำ วิธีกำรเรียน กำรวัดและกำร
3 มิ.ย. 62
ประเมินผล
13.00 - 13.30 น.
- มอบโจทย์สถำนกำรณ์สำหรับกำร
วิเครำะห์ประเด็นตำมหน่วยที่เรียน
โดยแบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มพร้อม
รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
-ให้นักศึกษำทำบันทึกรำยจ่ำย
ประจำวันและพฤติกรรมสุขภำพ
1
หน่วยที่ 1 ประวัติ วิวัฒนาการของวิชาชีพการ.- - แบ่งนักศึกษำเป็น 5 กลุ่ม มอบหมำย
พยาบาล และ กำรสำธำรณสุข
ให้นักศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับประวัติ
จันทร์
1.1 ประวัติกำรพยำบำลและ กำรสำธำรณสุข กำรพยำบำล กำรสำธำรณสุข บุคคล
3 มิ.ย. 62
ในประเทศและต่ำงประเทศ
สำคัญ ด้ำนกำรพยำบำล กำร
13.30-15.30 น.
1.2 บุคคล และองค์กรวิชำชีพที่มีบทบำทสำคัญ สำธำรณสุข ขอบเขตวิชำชีพกำร
(2ช.ม.)
ต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ และกำรสำธำรณสุข พยำบำล กำรพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
1.3 ขอบเขตวิชำชีพกำรพยำบำล
นำเสนอ โดยสรุปสำระสำคัญ จัดทำ
1.4 กำรพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
บอร์ดหลังชั้นเรียน และให้นักศึกษำ
แต่ละกลุ่มให้คะแนนกลุ่มอื่นพร้อม
นำเสนอข้อดีและข้อควรพัฒนำส่ง
ตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ 2 คน
2
หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล
-บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power Point
2.1วิวัฒนำกำรของทฤษฎีกำรพยำบำล
เกี่ยวกับมโนมติหลักในวิชำชีพกำร
พฤหัส
2.2 ควำมสำคัญของทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
พยำบำล
6 มิ.ย. 62
2.3 ควำมอภิกระบวนทัศน์ทำงกำรพยำบำล
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำม
9.00-11.00 น.
2.4 มโนมติหลักทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
คิดเห็น/ อภิปรำย
(2ช.ม.)
. มโนมติเกี่ยวกับบุคคล
-อำจำรย์ผู้สอนตอบข้อซักถำม และ
. มโนมติเกี่ยวกับสุขภำพ
สรุปประเด็น
. มโนมติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-ทดสอบหลังเรียน
. มโนมติเกี่ยวกับกำรพยำบำล
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point เกี่ยวกับมโนมติหลักในวิชำชีพ
กำรพยำบำล
- ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ

อาจารย์ผู้สอน
อ.สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์

อ.สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อ. ศตวรรษ
อุดรศำสตร์

อ. พัชมน
อ้นโต

7

สัปดาห์ที่/ครั้งที่
หัวข้อเรื่อง
3
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาล
3.1 ทฤษฎีกำรสื่อสำร
จันทร์
3.2 ทฤษฎีพัฒนำกำร
10 มิ.ย. 62
3.3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
13.00-15.00 น.
3.4 ทฤษฎีระบบ
(2ช.ม.)

4

หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
พยาบาลที่เลือกสรร และการประยุกต์ใช้
พฤหัส
4.1ทฤษฎีสิ่งแวดล้อมของ ไนติงเกล
13 มิ.ย. 62
4.1.1ควำมเป็นมำของทฤษฎี
9.00-11.00 น.
4.1.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ของทฤษฎี
(2ช.ม.)
4.1.3 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ใน
วิชำชีพกำรพยำบำล
4.1.4 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในกำร
ดำรงชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้
-มอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนเอกสำร
ประกอบคำสอนและค้นคว้ำเอกสำร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพื้นฐำน
ทำงกำรพยำบำล
-บรรยำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
concept mapping
-แบ่งนักศึกษำเป็น 4 กลุ่มๆละ7-8คน
มอบหมำยให้ศึกษำ ร่วมกันวิเครำะห์
อภิปรำยเปรียบเทียบควำมเหมือน
หรือแตกต่ำงกันของแต่ละทฤษฎี
นำเสนอพร้อมยกตัวอย่ำง
-อำจำรย์ผู้สอนตอบข้อซักถำม และ
สรุปประเด็น
-ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
-เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐำนทำงกำร
พยำบำล
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
-มอบหมำยให้นักศึกษำพัฒนำห้องพัก
นักศึกษำตำมกรอบแนวคิดทฤษฏี
สิ่งแวดล้อม (ภำพถ่ำยก่อนและหลังกำร
พัฒนำ)พร้อมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรจัดห้องพักมีผลดีต่อสุขภำพอย่ำงไร
-ขออำสำสมัครเล่ำประวัติมิสไนติงเกล
- อำจำรย์ผู้สอนเสริมประเด็นสำคัญให้
สมบูรณ์
-บรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกับ หลักกำร
พื้นฐำนและมโนทัศน์หลักของทฤษฎี
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ Power Point
พร้อมสรุปหลักกำรสังเกตในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล
-อำจำรย์ผู้สอนตอบข้อซักถำม และ
สรุปประเด็น
-ทดสอบหลังเรียน
-มอบหมำยให้นักศึกษำดูแล
สิ่งแวดล้อมตลอดภำคกำรศึกษำ

อาจารย์ผู้สอน
อ. ศิริพร
นันทเสนีย์

อ. สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
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สัปดาห์ที่/ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง

5

หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
พยาบาลที่เลือกสรร และการประยุกต์ใช้
จันทร์
4.2 ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
17 มิ.ย. 62
4.2.1 ควำมเป็นมำของทฤษฎี
13.00-15.00 น.
4.2.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ของทฤษฎี
(2ช.ม.)
4.2.3 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ใน
วิชำชีพกำรพยำบำล
4.2.4 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในกำร
ดำรงชีวิต

6

หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
พยาบาลที่เลือกสรร และการประยุกต์ใช้
พฤหัส
4.3 ทฤษฎีกำรดูแลข้ำมวัฒนธรรมของไลนิงเจอร์
20 มิ.ย. 62
4.3.1ควำมเป็นมำของทฤษฎี
9.00-11.00 น.
4.3.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ของทฤษฎี
(2ช.ม.)
4.3.3 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ใน
วิชำชีพกำรพยำบำล
4.3.4กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในกำร
ดำรงชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point เกี่ยวกับทฤษฎีสิ่งแวดล้อมของ
ไนติงเกล
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
-บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power Point อ. ดร.เพลินตำ
เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว หลักกำร
พิพัฒน์สมบัติ
พื้นฐำนของทฤษฎี ทัศนะแม่บท
ทำงกำรพยำบำล และ กำรนำทฤษฎี
มำประยุกต์ ใช้ในกำรพยำบำล
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำม
คิดเห็น อภิปรำย อำจำรย์ผู้สอนตอบ
ข้อซักถำม และสรุป
-ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point ทฤษฎีกำรดูแลตนเองของโอเร็ม
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
-บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power Point อ. ดร.เพลินตำ
เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว หลักกำร
พิพฒ
ั น์สมบัติ
พื้นฐำนของทฤษฎี ทัศนะแม่บท
ทำงกำรพยำบำล และ กำรนำทฤษฎี
มำประยุกต์ ใช้ในกำรพยำบำล
-เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำม
คิดเห็น อภิปรำย อำจำรย์ผู้สอนตอบ
ข้อซักถำม และสรุป
-ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point ทฤษฎีกำรดูแลข้ำมวัฒนธรรม
ของไล-นิงเจอร์
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ

9

สัปดาห์ที่/ครั้งที่
หัวข้อเรื่อง
7
หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
พยาบาลที่เลือกสรร และการประยุกต์ใช้
จันทร์
24 มิย 62
4.4 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย
13.00-15.00 น.
4.4.1 ควำมเป็นมำของทฤษฎี
(2ช.ม.)
4.4.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ของทฤษฎี
4.4.3 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4.4.4 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในกำร
ดำรงชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้
-บรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและมโนทัศน์โดยใช้ Power
Point
- ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มวิเครำะห์
กรณีศึกษำ (Case based Learning)
และอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน
-อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
-ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point ทฤษฎีกำรปรับตัวของรอย
- กรณีศึกษำ
- ประเด็นในกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
8
หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
-นำเข้ำสู่บทเรียนด้วยนิทำนธรรม
พยาบาลที่เลือกสรร และการประยุกต์ใช้
-ให้นักศึกษำร่วมแสดงควำมคิดเห็น
พฤหัส
4.5 ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เกี่ยวกับคติธรรมที่ได้รับ
27 มิ.ย. 62
-อำจำรย์ผู้สอนเชื่อมโยงประเด็นกับ
9.00-11.00 น.
4.5.1 ควำมเป็นมำของทฤษฎี
ทฤษฎีกำรดูแลของวัตสัน
(2ช.ม.)
4.5.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ของทฤษฎี
4.5.3 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในวิชำชีพ -บรรยำยเนื้อหำโดยใช้ Power Point
กำรพยำบำล
เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว หลักกำร
4.5.4 กำรนำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ในกำร
พื้นฐำนของทฤษฎี ทัศนะแม่บท
ดำรงชีวิต
ทำงกำรพยำบำล และ กำรนำทฤษฎี
มำประยุกต์ใช้ในกำรพยำบำล
-ให้นักศึกษำชมวีดิทัศน์กำรให้กำร
พยำบำลโดยใช้ปัจจัยหลัก 10
ประกำรของวัตสัน
-ให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น
อภิปรำย อำจำรย์ผู้สอนตอบข้อ
ซักถำม และสรุป
-อำจำรย์ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
-ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียน Power
Point ทฤษฎีกำรดูแลของวัตสัน

อาจารย์ผู้สอน
อ. ศตวรรษ
อุดรศำสตร์

อ. สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
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สัปดาห์ที่/ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน
-วี ดี ทั ศ น์ เ รื่ อ งกำรน ำปั จ จั ย หลั ก 10
ประกำรมำใช้ในกำรพยำบำล
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ

9
จันทร์ 1 กค 62
8.00 - 9.30 น.
(1.30 ช.ม.)

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 – 4

อ. สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อ. ศตวรรษ
อุดรศำสตร์

9

หน่วยที่ 5 สุขภาพ และระบบสุขภาพ
5.1สุขภาพ
จันทร์
- ควำมหมำยของสุขภำพและ สุขภำวะ
1 ก.ค. 62
- แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพ
13.00-15.00 น.
- มิติสุขภำวะ
(2ช.ม.)
5.2 ระบบสุขภาพ
- ควำมหมำยของระบบสุขภำพ
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุภำพ
- องค์ประกอบของระบบสุภำพ

- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำ อ.รังสรรค์
เกี่ยวกับ สุขภำพ และระบบสุขภำพ มำระเพ็ญ
-โจทย์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับสุขภำพ
และระบบสุขภำพให้นักศึกษำร่วมกัน
วิเครำะห์
-บรรยำยสรุป เรื่องสุขภำพ ระบบ
สุขภำพ
-ทดสอบหลังเรียน
สือ่ การสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียนและสไลด์
Power Point เรื่อง เรื่องสุขภำพ
ระบบสุขภำพ
- ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
- -ประเด็นคำถำมเกี่ยวกับสุขภำพ
ระบบ
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- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำ อ.รังสรรค์
เกี่ยวกับระบบบริกำรไทยและอำเซียน มำระเพ็ญ
และ ระบบบริกำรพยำบำล
-โจทย์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับระบบ
บริกำรสุขภำพไทยและอำเซียนและ
ระบบบริกำรพยำบำลให้นักศึกษำ
ร่วมกันวิเครำะห์
- บรรยำยสรุป เรื่องระบบบริกำร
สุขภำพไทยและอำเซียนและระบบ
บริกำรพยำบำล
- ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 6 ระบบบริการไทยและอาเซียนและ
ระบบบริการพยาบาล
พฤหัส
6.1 ระบบบริการสุขภาพไทยและอาเซียน
4 ก.ค. 62
- แนวคิดระบบบริกำรสุขภำพ
9.00-11.00 น.
- ระบบบริกำรสุขภำพ (ระดับปฐมภูมิระดับ
(2ช.ม.)
ทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ )
- เปรียบเทียบระบบบริกำรสุขภำพไทย
และประเทศในกลุ่มอำเซียน
- ควำมหมำยและขอบเขตของ ASEAN
Community
-ระบบสุขภำพของประเทศในกลุ่มอำเซียน

11

สัปดาห์ที่/ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง
6.2 ระบบบริการพยาบาล
- ควำมหมำยของระบบบริกำร พยำบำล
- แนวคิดสำคัญของระบบบริกำร พยำบำล
- รูปแบบของระบบบริกำรพยำบำล
- กำรพยำบำลในโรงพยำบำลและในชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน
สือ่ การสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียนและสไลด์
Power Point เรื่อง ระบบบริกำร
สุขภำพไทยและอำเซียนและ ระบบ
บริกำรพยำบำล
- ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
- ประเด็นคำถำมเกี่ยวกับระบบ
บริกำรสุขภำพไทยและอำเซียนและ
ระบบบริกำรพยำบำล
11
หน่วยที่ 7 สาธารณสุขมูลฐานและการมีส่วนร่วม - มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำ อ.รังสรรค์
ของประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ
เกีย่ วกับสำธำรณสุขมูลฐำนและกำรมี มำระเพ็ญ
จันทร์
7.1 ควำมหมำยของสำธำรณสุขมูลฐำนและ
ส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรดูแล
8 ก.ค. 62
กำรมีส่วนร่วม
สุขภำพ
13.00-15.00 น.
7.2 องค์ประกอบสำธำรณสุขมูลฐำน
-โจทย์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับ
(2ช.ม.)
สำธำรณสุขมูลฐำนและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนด้ำนกำรดูแลสุขภำพให้
นักศึกษำร่วมกันวิเครำะห์
-บรรยำยสรุป เรื่อง สำธำรณสุขมูล
ฐำนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
-ทดสอบหลังเรียน
สือ่ การสอน
-เอกสำรประกอบกำรเรียนและสไลด์
Power Point เรื่อง สำธำรณสุขมูล
ฐำนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
-ประเด็นคำถำมเกี่ยวกับสำธำรณสุข
มูลฐำนและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
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สัปดาห์ที่/ครั้งที่
หัวข้อเรื่อง
12
หน่วยที่ 8 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8.1 ควำมเป็นมำและระบบหลักประกันสุขภำพ
พฤหัส
8.2 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
11 ก.ค. 62
8.3 สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภำพ
9.00-11.00 น.
ถ้วนหน้ำ
(2ช.ม.)

13

หน่วยที่ 9 กฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพและสิทธิ
ผู้ป่วย
จันทร์
9.1 กฎหมายวิชาชีพ
15 ก.ค. 62
- พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและ
13.00-15.00 น.
กำรผดุงครรภ์
(2ช.ม.)
- นิยำมที่เกี่ยวข้อง
- เปรียบเทียบกำรประกอบวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำย
วิชำชีพ
9.2 จริยธรรมวิชาชีพ
- ความหมายของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- จรรยำบรรณต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงำน
และต่อวิชำชีพ
9.3 สิทธิผู้ป่วย
-หลักกำรของสิทธิผู้ป่วย
- สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน
- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำ อ.รังสรรค์
เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภำพ
มำระเพ็ญ
ถ้วนหน้ำ
-โจทย์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับ ระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำให้
นักศึกษำร่วมกันวิเครำะห์
- บรรยำยสรุป เรื่อง ระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
- ทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรเรียนและสไลด์
Power Point เรื่อง ระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
- ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
- ประเด็นคำถำมเกี่ยวระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำด้วย
อ.ดร.เพชรรัตน์
ตนเอง เรื่อง กฎหมำย จริยธรรม
เจิมรอด
วิชำชีพและสิทธิผู้ป่วย
- ให้นักศึกษำตอบคำถำมสั้นๆ
เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้มอบหมำยให้ศึกษำ
ค้นคว้ำและอำจำรย์สรุปประเด็น
สำคัญก่อนนำเข้ำสู่บทเรียน
- ยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย จริยธรรมวิชำชีพและ
สิทธิผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในสถำนบริกำร
สุขภำพทั้งภำครัฐและเอกชน
-ให้นักศึกษำร่วมวิเครำะห์และ
อภิปรำย
-ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
- มอบโจทย์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงเพื่อ
กำรวิเครำะห์โดยใช้องค์ควำมรู้จำก
เนื้อหำที่เรียนจัดทำรำยงำนกำร
วิเครำะห์และนำเสนอ
-ทดสอบหลังเรียน
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สัปดาห์ที่/ครั้งที่

14

หัวข้อเรื่อง

นำเสนอกำรจัดทำบอร์ดในหน่วยที่ 1

พฤหัส
18 ก.ค 62
9.00-11.00 น.
(2ช.ม.)

15
จันทร์
22 ก.ค. 62
9.00-12.00 น.
(3ช.ม.)

นำเสนอผลงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย กลุ่มที่ 1-9

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่ใช้
สื่อการสอน
- เอกสำรประกอบกำรสอนและสไลด์
Power Point กฎหมำย จริยธรรม
วิชำชีพและสิทธิผู้ป่วย
- ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ
- ประเด็นคำถำมเกี่ยวกับกฎหมำย
จริยธรรมวิชำชีพและสิทธิผู้ป่วย
เพื่อกำรศึกษำด้วยตนเอง
-กรณีศึกษำโจทย์สถำนกำรณ์
-นักศึกษำนำเสนอข้อดีข้อควรพัฒนำ
บอร์ดตำมที่ได้รับมอบหมำย
-นักศึกษำในชั้นเรียนร่วมอภิปรำย
-อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
-นักศึกษำนำเสนอผลงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
-นักศึกษำในชั้นเรียนร่วมอภิปรำย
-อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

16
พฤหัส
1 ส.ค. 62
9.00-11.00 น.
(2ช.ม.)

สอบปลายภาค
สอบหน่วยที่ 5-9 และ10% ของข้อสอบหน่วยที่ 1- 4

อาจารย์ผู้สอน

อ. ศตวรรษ
อุดรศำสตร์
อ. สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อ.ดร.เพลินตำ
อ.ดร.เพชรรัตน์
อ.รังสรรค์
อ. สมจิต
อ. ศตวรรษ
อ. สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อ. ศตวรรษ
อุดรศำสตร
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การวัดและประเมินผล
การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 50

แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำนำผลกำรเรียนของนักศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 2 มำพิจำรณำวำงแผน
ให้กำรดูแลเป็นพิเศษ
2. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน และกำรร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ และให้กำรช่วยเหลือ / เสริมกำลัง
โดยเฉพำะนักศึกษำที่เรียนอ่อน
3. สอนซ่อมเสริมให้นักศึกษำที่สอบได้คะแนนต่ำกว่ำ 60% และทำกำรประเมินควำมรู้ใหม่อีกครั้ง

15

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ประเมิน

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง

1

2

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์ที่
กาหนด/
ครั้งที่

สัดส่วนการ
ประเมินผล

4.1.4, 4.2.1,

งานเดี่ยว
-ผลงำนกำรจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุขภำพ พร้อมกำร ตลอดเทอม
สะท้อนคิด

4.1.1, , 4.2.1,
4.5.2, 4.5.3

-รำยงำนบันทึกรำยจ่ำยประจำวันและพฤติกรรม
สุขภำพ

ตลอดเดือน
มิ.ย. 62

2%

4.1.4, 4.2.1,

-กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนกลุ่ม

ตลอดเทอม

2%

4.1.4, 4.2.1, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.2,4.5.3

-สอบย่อยในแต่ละหน่วย

ตลอดเทอม

10%

2
14

5%
3%

15

10%
3%
30 %
25%

4.1.4, 4.2.1, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.2,4.5.3

งานกลุ่ม
- กำรสรุปสำระสำคัญหน่วยที่1พร้อมจัดบอร์ด
-นำเสนอกำรจัดทำบอร์ดในหน่วยที่ 1

4.2.1, 4.2.2
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1

-รำยงำนกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ำรพยำบำลตำม
สถำนกำรณ์
-กำรนำเสนอกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรพยำบำล
1.1 สอบกลำงภำค
1.2 สอบปลำยภำค

7
16

10 %

16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
ฟำริดำ อิบรำฮิม. (2551). ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที5่ . กรุงเทพฯ:
สำมเจริญพำณิชย์.
ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล. (2558). ระบบสุขภาพและการพยาบาล. กรุงเทพ: กรำฟฟิคไซต์.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล. (2539). พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ก ารพยาบาลไทย. กรุ ง เทพฯ:
โรงพิมพ์ ไทยสว่ำง.
คณะกรรมกำรกลุ่มผลิต และบริหำรชุดวิชำกำรพัฒนำศักยภำพระบบบริกำรกำรพยำบำล. (2549). การพัฒา
ศักยภาพระบบบริการการพยาบาล. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
จันทร์เพ็ญ สันตวำจำ, อภิญญำ เพียรพิจำรณ์ และรัตนำภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร. (2547). แนวคิดพื้นฐานทฤษฎี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกท่ำนในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
7.1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
7.1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนและประเมินกำรสอนโดยทีมผู้สอน
7.2.2 กำรประเมินผลจำกผลกำรสอบแต่ละหัวข้อของรำยวิชำ
7.2.3 กำรประเมินผู้สอน และกำรประเมินรำยวิชำตำมแบบประเมิน
7.2.4 ประเมินจำกกำรทำรำยงำนและกำรนำเสนองำนของนักศึกษำ
7.2.5 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพื่อพิจำรณำข้อสอบ พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบมำตรฐำน
ผลสัมฤทธิ์กับคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 ประชุมและปรึกษำร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7.3.2 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำร
ประเมินกำรสอนมำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
7.3.3 กำรจัดทบทวนกำรเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำจำรย์
เข้ำร่วมฟังพร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้นักศึกษำมีกำรเตรียมตัวอ่ำนทบทวนก่อน
นำเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนฟัง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 พิจำรณำทบทวนคะแนนรำยงำน กำรนำเสนองำน กำรทำงำนเป็นทีม ผลกำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ และผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ
และ/อำจำรย์ผู้สอน และหัวหน้ำสำขำ
7.4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมที่กำหนดใน curriculum mapping ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และพิจำรณำ
กำรให้เกรด ตำมแนวปฏิบัติกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภำพันธ์ 2561)
7.4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอนเสนอผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ฯ
ต่อประธำนหลักสูตรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรเรียน และเสนอแบบบันทึกผลกำรเรียน
(มสด 6) ให้คณบดีลงนำม
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกัน
ออกแบบกำรเรียนกำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
แบบฟอร์ม (Course design checklist) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ
ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
7.5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อ
พบปัญหำ หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำหรือผู้เกี่ยวข้อง
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7.5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำร
เรียนกำรสอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์ม
ประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation Checklist)
7.5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
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รวมข้อสอบปลายภาค
รวมข้อสอบทั้งหมด
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-

วิเคราะห์

1

-

นาไปใช้
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1

วิเคราะห์

1

นาไปใช้
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เข้าใจ

1

จา

รวมปลายภาค

หน่วยที่ 9 กฎหมำย จริยธรรมวิชำชีพและ
สิทธิผู้ป่วย

1

1

5
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หน่ ว ยที่ 1 ประวั ติ วิ วั ฒ นำกำรของวิ ชำชี พ
2
กำรพยำบำล และ กำรสำธำรณสุข
หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
2
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล
หน่วยที่ 4 ทฤษฏีและแนวคิดหลักในวิชำชีพ
พยำบำลที่เลือกสรร และกำรประยุกต์ใช้
4.1ทฤษฎีสิ่งแวดล้อมของ ไนติงเกล
4.2 ทฤษฎีกำรดูแลตนเองของโอเร็ม
4.3 ทฤษฎีกำรดูแลข้ำมวัฒนธรรมของไลนิง
เจอร์
4.4 ทฤษฎีกำรดูแลตนเองของรอยย์
4.5 ทฤษฎีกำรดูแลของวัตสัน
รวมข้อสอบกลางภาค
หน่วยที่ 5 สุขภำพ และระบบสุขภำพ
หน่วยที่ 6 ระบบบริกำรสุขภำพไทยและ
อำเซียนและ ระบบบริกำรพยำบำล
หน่วยที่ 7 สำธำรณสุขมูลฐำนและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
หน่วยที่ 8 ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
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รวมกลางภาค
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กำรออกข้อสอบตำม Test blue print ในหน่วยต้นๆ สำหรับใช้ในกำรสอบกลำงภำคแล้ว เมื่อถึงกำรสอบปลำยภำคให้
อำจำรย์ออกข้อสอบตำม Test blue print สำหรับหน่วยที่เหลือ บวกกับอีก 10 % ที่เลือกมำจำกหน่วยกำรสอนที่สอบกลำง
ภำคไปแล้ว เพื่อให้ข้อสอบปลำยภำคครอบคลุมเนื้อหำตำมหลักกำรวัดผลแบบ Summative evaluation

