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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6083101 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ (Laws and Professional Ethics)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด/ อาจารย์รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
204 /3 ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 เมษายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
1.1 มีจิตสานึกด้านการดาเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพฯในกรอบของกฎหมายและจริยธรรม
1.2 พัฒนาศักยภาพการตัดสินใจประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอนให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นจากโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปทางกฎหมาย และจริยศาสตร์ กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ หลักคุณธรรม และจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล หลักการตัดสินใจทางคลินิก
General principles of law and ethics; Nursing and Midwifery Act and other health
related acts; morals and professional code of ethics; ethics in nursing practice and clinical
judgement
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ชั่วโมงทฤษฎี
30 ชั่วโมง

ชั่วโมงสอนเสริม /ทบทวน
ความรู้ก่อนสอบ
6 ชั่วโมง

ปฏิบัติ / ทดลอง
0

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็น รายบุคคล / รายกลุ่ม ตามความต้องการ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
โดยนักศึกษานัดหมายวัน เวลาและประเด็นที่ต้องการปรึกษากับอาจารย์
3.2 นักศึกษากับอาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook/ Line/
e – mail / โทรศัพท์
อาจารย์ให้คาปรึกษา
อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

เบอร์โทรศัพท์ และ
ตารางเวลา
e – mail address
ให้คาปรึกษา
ห้องปฏิบัติการสาขา
081-8612596
ทุกวันพุธ
วิชาการพยาบาลชุมชน petch_ j1@hotmail.com เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ให้คาปรึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
•4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ศาสนา จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
•4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกต้อง ความดีและ
ความชั่วได้
•4.1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และตระหนักใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•4.1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
•4.1.5 มีความกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์และมีวินัย
•4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดารงชีพและการปฏิบัติงาน
•4.1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้ง
การดารงตนและการปฏิบัติงาน
•4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้
รับรู้และเข้าใจสิทธิ์ของตนเอง
4.2 ความรู้
•4.2.2 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์และศิลปะ
ทางการพยาบาล
•4.2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญของกระบวนการพยาบาล
และกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรายวิชาชี้แจง
ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่จะใช้ในการเรียนการสอน
วิชานี้ และแจ้งให้ทราบถึง
คุณลักษณะและพฤติกรรม
การแสดงออกที่พึงประสงค์
รวมทั้งวิธีการประเมินผล
- ฝึกตัดสินใจการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมด้วยการฝึกวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่เป็นประเด็น
ปัญหาเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ ทารายงาน
และนาเสนอในชั้นเรียน
(มอบหมายเป็นงานกลุ่ม)

- สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
(ความตรงต่อเวลา,ความเสียสละ,
จิตอาสา และการทางานเป็นทีม)
- สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มในห้องเรียน พฤติกรรมส่อ
ทุจริตในขณะสอบ
- ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ในเนื้อหารายงานและรายการ
อ้างอิง

1. บรรยายเนื้อหา และ
อภิปราย ร่วมกัน
2. เรียนหลักการ และฝึก
ตัดสินใจการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมด้วยการฝึกวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาเชิงกฎหมาย
และจริยธรรมวิชาชีพ จาก

1. สอบย่อย (Quiz) ในชั่วโมง
เรียน
2. การสอบด้วยข้อสอบ MCQ
3. คุณภาพของรายงาน การ
นาเสนอรายงาน และการ
อภิปราย
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
•4.2.4 มีความรู้ความเข้าใจใน
กรณีศึกษา ทารายงาน และ
กระบวนการวิจัยและการบริหาร
นาเสนอในชั้นเรียน (เป็นงาน
จัดการองค์กร
กลุ่ม)
•4.2.5 มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสารสนเทศทางการ
พยาบาล
•4.2.6 มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
4.3 ทักษะทางปัญญา
•4.3.1 เข้าใจตนเอง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง
ของตนเองเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ตนเอง
•4.3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
•4.3.3 สามารถนาข้อมูลและหลักฐาน
ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ
•4.3.4 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน
•4.3.5 สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการวิจัย มาใช้ในการ
แก้ปัญหา
•4.3.6 สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์

วิธีการประเมินผล

1. ฝึกประเมินตนเองและ
1. การสอบด้วยข้อสอบ MCQ
เพื่อน ตามแบบประเมิน
2. คุณภาพของรายงาน การ
ตนเอง ในการทางานกลุ่ม
นาเสนอ และอภิปราย
ร่วมกัน
2. บรรยาย และอภิปรายกลุ่ม
เกี่ยวกับประเด็น กฎหมาย
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นผู้เรียนด้วย
การฝึกคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบประเด็นจาก
สถานการณ์เทียบเคียงกับ
ทฤษฎี
3. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทารายงานกลุ่ม การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายและจริยธรรมและ
แสวงหาทางแก้ไขป้องกัน
อย่างเป็นระบบ จากโจทย์
สถานการณ์ที่ผู้สอน
มอบหมาย นาเสนอและ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู้
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
•4.4.1 มีมุมมองด้านบวกต่อผู้อื่น มี
ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ และ
การสื่อสารทางบวกกับผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
•4.4.2 สามารถทางานเป็นทีมใน
บทบาทผู้นา ผู้ตาม อย่างมีความสุข
•4.4.3 สามารถแสดงภาวะผู้นาในการ
ตัดสินใจเฉพาะหน้าและในการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

วิธีการสอน

1. ผู้สอนทาข้อตกลงในการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันกับผู้เรียน
สร้างสรรค์บรรยากาศของการ
เรียนให้เกิดผ่อนคลาย และมี
ความสุข
2. ฝึกการสร้างสัมพันธภาพ
ด้วยการมอบหมายการทางาน
เป็นทีมและฝึกทักษะการ
นาเสนอ การอภิปรายอย่าง
•4.4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ (ทารายงานกลุ่ม
และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม นาเสนอหน้าชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง
อภิปรายร่วมกัน)
3. ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา
ปัญหาเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ เกี่ยวกับการ
สื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อน
ร่วมทีมสุขภาพ นาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
•4.5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อ
การสื่อสาร และถ่ายทอดแก่บุคคลและ
กลุ่มคน รวมทั้งสามารถแปล
ความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

1. มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล
ทางด้านกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ อ่านข้อมูล
วิเคราะห์ สรุป ประเด็น เพื่อ
ทารายงาน
2. ฝึกให้อ่านสรุปประเด็นใน
รายงานการวิจัยเกี่ยวปัญหา

วิธีการประเมินผล

1. สังเกตบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
มีความสุขในชั้นเรียน
2. ตรวจสอบพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ และ
ความตัง้ ใจเรียนของผู้เรียน
4. ประเมิน กระบวนการทางาน
กลุ่ม
5. คุณภาพของรายงาน การ
นาเสนอรายงานและการอภิปราย

1. คุณภาพของรายงาน การ
นาเสนอรายงาน และการ
อภิปราย
2. สอบ ด้วยข้อสอบ MCQ
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ผลการเรียนรู้
•4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน การ
เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
และจัดการข้อมูล

วิธีการสอน
ด้านกฎหมายและจริยธรรม
วิชาชีพ สังเคราะห์สาระ
สาคัญเพื่อนาเสนอในชั้นเรียน
และทาเล่มรายงาน
3. มอบหมายงานโดยให้ใช้
โปรแกรม computer เพื่อทา
รายงานการวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมาย และจริยธรรม
วิชาชีพ รวมทั้งใช้เตรียมข้อมูล
ในการนาเสนอรายงาน
3. นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
และฝึกอภิปรายอย่าง
สร้างสรรค์

วิธีการประเมินผล

8
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
จานวน
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
1
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 1)
จ. 3 มิ.ย 62
13.00 – 15.00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน / สื่อที่ใช้
แนะนาการเรียนการสอนใน - power point
ดร.เพชรรัตน์
รายวิชา
ประกอบการแนะนาการ เจิมรอด
- ความสาคัญ และ
เรียนการสอนรายวิชา
จุดประสงค์ของกระบวนการ - ม.ค.อ. 3
จัดการเรียนการสอน, เทคนิค - เอกสารประกอบการ
การเรียนให้ประสบ
เรียน
ความสาเร็จ
- แนะนาทรัพยากรแหล่งการ
เรียนรู้
- ชิ้นงาน
- การวัดและประเมินผล
หน่วยที่ 1 หลักกฎหมาย
-บรรยายและยกตัวอย่าง
ทั่วไป
โดยใช้ power point
1.1 ลักษณะของกฎหมาย ประกอบ
1.2 ประเภทของกฎหมาย - อภิปรายและตอบข้อ
1.3 สภาพบังคับของ
ซักถาม
กฎหมาย
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
1.4 ชั้นของกฎหมาย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์
1.5 สถานที่ใช้กฎหมาย
1.6 การอุดช่องว่างของ
กฎหมาย
1.7 การยกเลิกกฎหมาย

9
สัปดาห์ที่
จานวน
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
1
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 2)
พ. 5 มิ.ย. 62
9.00 - 11.00 น

2
(ครั้งที่ 3)
จ. 10 มิ.ย. 62
13.00 -15.00 น

2 ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง
สอบย่อย (Quiz) 1
เนื้อหาหน่วยที่ 1 (10 นาที)
หน่วยที่ 2 กฎหมายอาญา
เบื้องต้น
2.1 ลักษณะความผิดทาง
อาญา
2.2 องค์ประกอบความผิด
ทางอาญา
2.3 ความรับผิดทางอาญา
2.4 โทษทางอาญา
2.5 อายุความทางอาญา
2.6 เหตุยกเว้นความผิด
2.7 เหตุยกเว้นโทษ
หน่วยที่ 3 กฎหมายแพ่ง
เบื้องต้น
3.1 ลักษณะทั่วไปของ
กฎหมายแพ่ง
3.2 สภาพของบุคคล
3.3 ความสามารถของบุคคล
ในการทานิติกรรม/สัญญา
3.4 ผู้หย่อนความสามารถใน
การทานิติกรรม/ สัญญา
3.5 โมฆะกรรม
3.6 โมฆียะกรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

ผู้สอน
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

- บรรยายโดยใช้ power
point ประกอบ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่าง ๆ
- บรรยายสรุป
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

-บรรยายโดยใช้ power ดร.เพชรรัตน์
point ประกอบ
เจิมรอด
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่าง ๆ
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

10
สัปดาห์ที่
จานวน
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
2
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 4)
พ. 12 มิ.ย. 62
9.00 -11.00 น

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

สอบย่อย (Quiz) 2 เนื้อหา
หน่วยที่ 2 และ 3 (15 นาที)
หน่วยที่ 4 การประกอบ
วิชาชีพที่ละเมิดกฎหมาย
อาญา และกฎหมายแพ่ง
4.1 การทาผิดโดยประมาท
4.2 การทอดทิ้งผู้ป่วย
4.3 การปฏิเสธความ

ผู้สอน
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

-บรรยายโดยใช้ power
point ประกอบ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่าง ๆ
- อภิปราย ตอบข้อ
ช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในอันตราย ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
4.4 การหมิ่นประมาทท
การฝึกวิเคราะห์โจทย์
4.5 การเปิดเผยความลับ
4.6 การปลอมเอกสารและ

ใช้เอกสารปลอม
4.7การแจ้งข้อความอันเป็น
เท็จ/ เอกสารเท็จ
3
(ครั้งที่ 5)
จ. 17 มิ.ย. 62
13.00 -15.00 น

2 ชั่วโมง

4.8 การทาให้แท้งบุตร
สอบย่อย (Quiz) 3 เนื้อหา
หน่วยที่ 4 (10นาที)
หน่วยที่ 5 การประกอบ
วิชาชีพที่ละเมิดกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง
5.1 การกระทาความผิดฐาน
ละเมิด/การใช้ค่าสินไหม
ทดแทน
5.2 หลักของความยินยอม /
ความยินยอมรับการรักษา

ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
-บรรยายโดยใช้ power
point ประกอบ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่าง ๆ
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

11
สัปดาห์ที่
จานวน
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
3
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 6)
พ. 19 มิ.ย. 62
9.00 -11.00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สอบย่อย (Quiz) 4
เนื้อหาหน่วยที่ 5 (10 นาที)
หน่วยที่ 6 - 8 พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
- บทบัญญัติทั่วไป
- หมวด 1 สภาการพยาบาล
- หมวด 2 สมาชิก

-บรรยายโดยใช้ power
point ประกอบ
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

4
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 7)
จ. 24 มิ.ย. 62
13.00 -15.00 น.

หน่วยที่ 6 - 8 พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
- หมวด 3 คณะกรรมการ
- หมวด 4 การดาเนินกิจการ
ของคณะกรรมการ

-บรรยายโดยใช้ power ดร.เพชรรัตน์
point ประกอบ
เจิมรอด
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

4
(ครั้งที่ 8)
พ. 26 มิ.ย. 62
9.00 -11.00 น

หน่วยที่ 6 - 8 พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
- หมวด 5 การควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
- หมวด 5 (ทวิ) พนักงาน
เจ้าหน้าที่
- หมวด 6 บทกาหนดโทษ
- กฎหมายลูกของ พ.ร.บ.
วิชาชีพ

-บรรยายโดยใช้ power ดร.เพชรรัตน์
point ประกอบ
เจิมรอด
- อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจด้วย
การฝึกวิเคราะห์โจทย์

2 ชั่วโมง

ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

12
สัปดาห์ที่
จานวน
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
5
1 ชั่วโมง
นอกเวลา
5
2 ชั่วโมง
(ครั้งที่ 9)
จ. 1 ก.ค. 62
13.00 -15.00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
สอบ Mid term
summative MCQ
หน่วยที่ 1 - 8
4 ตัวเลือก
หน่วยที่ 9 กฎหมาย
-บรรยายโดยใช้ power
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
point ประกอบ
พยาบาล
- อภิปราย ตอบข้อ
- กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ซักถาม
- มาตรา 12 แห่ง
- ทดสอบความเข้าใจ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการฝึกวิเคราะห์
โจทย์
5
2 ชั่วโมง หน่วยที่ 10 กฎหมาย
-บรรยายโดยใช้ power
(ครั้งที่ 10)
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
point ประกอบ
พ. 3 ก.ค. 62
พยาบาล (ต่อ)
- อภิปราย ตอบข้อ
9.00 -11.00 น.
-กฎหมายสถานพยาบาล
ซักถาม
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
- ทดสอบความเข้าใจ
โฆษณาการประกอบวิชาชีพ
ด้วยการฝึกวิเคราะห์
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ โจทย์
ให้บุคคลประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
6
2 ชั่วโมง หน่วยที่ 11 กฎหมาย
- มอบหมายงาน
(ครั้งที่ 11)
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
รายบุคคลล่วงหน้าให้
จ. 8 ก.ค. 62
พยาบาล (ต่อ)
เขียนสรุปผังความคิด
13.00 -15.00 น.
- กฎหมายเกี่ยวกับการรักษา
และนามาอภิปราย
โรคเบื้องต้นของผู้ประกอบ
ร่วมกันในชั้นเรียน
วิชาชีพการพยาบาลและการ
- สรุปประเด็นสาคัญ
ผดุงครรภ์
จากการอภิปราย ตอบ
-ขอบเขตและข้อจากัดในการ ข้อซักถาม
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล -บรรยายสรุปโดยใช้
และการผดุงครรภ์
power point
ประกอบ
- ทดสอบความเข้าใจ
ด้วยการฝึกวิเคราะห์
โจทย์

ผู้สอน
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

13
สัปดาห์ที่
จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
6
2 ชั่วโมง หน่วยที่ 12 พระราชบัญญัติ
(ครั้งที่ 12)
ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
พ. 10 ก.ค. 62
คอมพิวเตอร์
9.00 -11.00 น

7
(ครั้งที่ 13)
จ. 15 ก.ค. 62
13.00 -15.00 น

2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
- มอบหมายงาน
รายบุคคล ล่วงหน้าให้
ค้นคว้าสถานการณ์การ
กระทาความผิดตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
สาหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพฯวิเคราะห์
ประเด็นความผิดและ
นามาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
- สรุปประเด็นสาคัญ
จากการอภิปราย ตอบ
ข้อซักถาม
-บรรยายสรุปโดยใช้
power point ประกอบ
หน่วยที่ 13 จริยศาสตร์และ - มอบหมายให้ศึกษา
จรรยาบรรณพยาบาล
เอกสารล่วงหน้าและให้
13.1 ความหมายและ
ตอบคาถามประเด็น
ความสาคัญของจริยศาสตร์กับ สาคัญที่ระบุไว้ และร่วม
การประกอบวิชาชีพการ
อภิปรายในชั้นเรียน
พยาบาลและการผดุงครรภ์
- สรุปประเด็นสาคัญ
13.2 จรรยาบรรณพยาบาล จากการอภิปราย ตอบ
ข้อซักถาม
- บรรยายสรุปโดยใช้
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีทาง
power point ประกอบ
จริยธรรม
-มอบหมายให้ศึกษา
เอกสารล่วงหน้าและ
14.1 ทฤษฎีจริยธรรม
ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยสรุป
ประโยชน์นิยมของมิลล์
14.2 ทฤษฎีจริยธรรมหน้าที่ สาระสาคัญและร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน
นิยมของค้านท์

ผู้สอน
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

14
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี/ เวลา

จานวน
ชั่วโมง

7
(ครั้งที่ 14)
พ. 22 ก.ค. 62
9.00 -11.00 น

2 ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
14.3 ทฤษฎี พั ฒ นาการทาง - สรุปประเด็นสาคัญ
จากการอภิปรายและ
จริยธรรมของโคลเบอร์ก
ตอบข้อซักถาม
หน่วยที่ 15 หลักจริยธรรม
วิชาชีพและแนวคิดจริยธรรม
การปฏิบัติงานของพยาบาล
ในคลินิก
1.การเคารพเอกสิทธิ
(Respect to Patient
Autonomy)
2.การทาประโยชน์
(Beneficence)
3.การไม่ทาอันตราย
(Non-maleficence)
4.การบอกความจริง
(Truth telling, Veracity)
5.ความซื่อสัตย์ (Fidelity)
6.ความยุติธรรม (Justice)
7.การพิทักษ์สิทธิหรือการทา
หน้าที่แทน (Advocacy)
8. ความรับผิดชอบ

(Responsibility /
Accountability)
9.ความร่วมมือและการ
ประสานความร่วมมือ
(Cooperation &
Collaboration)
10. ความเอื้ออาทร (Caring)

ผู้สอน

- บรรยายสรุป
ดร.เพชรรัตน์
- อภิปราย ตอบข้อ
เจิมรอด
ซักถาม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ที่ปฏิบัติผิดหลัก
จริยธรรมวิชาชีพที่
ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ
- ทดสอบความเข้าใจ
ด้วยการฝึกวิเคราะห์
โจทย์
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สัปดาห์ที่
จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน เดือน ปี/ เวลา ชั่วโมง
8
2 ชั่วโมง นาเสนอรายงานกรณีศึกษา
(ครั้งที่ 15)
พ. 24 ก.ค. 62
9.00 -11.00 น
8
1 ชั่วโมง
อ. 30 ก.ค. 2562 30 นาที
9.00 -10.30 น.

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
แบ่งกลุ่มนาเสนอ
วิเคราะห์กรณีศึกษาใน
ชั้นเรียน

ผู้สอน
ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

เนื้อหา ตาม Test blue กรรมการ
print ข้อสอบ
คุมสอบ
summative MCQ
4 ตัวเลือก

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. การสอบ
แบ่งเป็น
1.1 สอบย่อย 4 ครั้ง (หน่วยที่ 1- 5)
1.2 สอบกลางภาค
1.3 สอบปลายภาค
2. งานกลุ่ม 1 ชิ้นงาน
แบ่งเป็น
รายงานกรณีศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
2.1 เล่มรายงาน
2.2 การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.งานเดี่ยว 2 ชิ้นงาน
แบ่งเป็น
3.1 ศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์รวมทั้งขอบเขตและข้อจากัดในการประกอบวิชาชีพฯ แล้วสรุปประเด็นสาคัญเขียน
เป็นผังความคิด
3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
และสรุปประเด็นสาคัญเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (งานเดี่ยว)
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและคุณธรรมจริยธรรม (รายบุคคล)
5. ประเมินการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม (กระบวนการกลุ่ม)

70 %
10%
30 %
30 %
15%

5%
10 %
5%
2.5%

2.5%
5%
5%
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

- สอบย่อย ต้นชั่วโมงในหน่วยที่
1-5
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

1-5

10 %

5
8

30 %
30 %

- การเชื่อมโยงความรู้ การ
วิเคราะห์ และสะท้อนคิด
ประเด็นทางกฏหมายและ
จริยธรรมระหว่างเรียนในชั้น
เรียนและในชิ้นงานที่มอบหมาย
- รายงานการศึกษารายกรณี
(งานกลุ่ม)
- สรุปประเด็นสาคัญ / การทาผัง
ความคิด (งานเดี่ยว)

1–8

5%

6

5%

ด้านทีป่ ระเมิน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1
คุณธรรม
จริยธรรม

4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6,
4.1.7, 4.1.8

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความรับผิดชอบส่วน
บุคคลในงานที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมในขณะสอบ
(การทุจริต)
- ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
(ในเนื้อหารายงานและรายการ
อ้างอิง)
-สังเกตพฤติกรรมการมีจิตอาสา
และการทางานเพื่อส่วนรวม โดย
ดูจากใบประเมินกระบวนการ
กลุ่ม

2
ความรู้

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

3
ทักษะทางปัญญา
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ด้านทีป่ ระเมิน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

4
4.4.1, 4.4.2, - การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ทักษะความสัมพันธ์ 4.4.3, 4.4.4
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.5.2, 4.5.3, - การนาเสนองานกรณีศึกษา
4.5.5
(รายกลุ่ม)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7, 8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

7, 8

10 %

การประเมินผล
1. แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปสาหรับระดับคะแนน C รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 - 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
< 50

2. ในกรณีสอบกลางภาคไม่ถึงเกณฑ์ ต้องสอบช่อม 1 ครั้ง ให้ผ่านเกณฑ์ คิดคะแนนภายหลังสอบซ่อมไม่เกิน
ร้อยละ 60 หากซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์ คิดคะแนนสอบที่ดีที่สุด
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แผนการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
1. การสอนแต่ละครั้ง หากผู้เรียนสงสัยหรือการทาชิ้นงานที่มอบหมาย มีข้อขัดข้อง ไม่เข้าใจ สามารถ
นัดหมายอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ความกระจ่าง
2. ก่อนสอบแต่ละครั้ง อาจารย์ผู้สอนอาจมีการสอนทบทวน ในกรณีที่นักศึกษาร้องขอ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)

เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

รวม
(ข้อ)

รู้-จา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

หน่วยที่ 1 หลักกฎหมายทั่วไป

2

3

2

1

-

6*

หน่วยที่ 2 กฎหมายอาญาเบื้องต้น

2

3

2

1

-

6*

หน่วยที่ 3 กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

2

3

2

1

-

6*

หน่วยที่ 4 การประกอบวิชาชีพที่ละเมิดกฎหมาย
อาญา และกฎหมายแพ่ง (8 ฐาน ความผิด)
หน่วยที่ 5 การประกอบวิชาชีพที่ละเมิดกฎหมาย
อาญา และกฎหมายแพ่ง (ละเมิด/การใช้
ค่าสินไหมทดแทน)
หน่วยที่ 6 - 8 พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
หน่วยที่ 9 กฎหมายหลักประกันสุขภาพ/ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ
หน่วยที่ 10 กฎหมายสถานพยาบาล/ กฎหมายที่
เกี่ยวกับการโฆษณาการประกอบวิชาชีพ/
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้บุคคล
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หน่วยที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น/
ขอบเขตและข้อจากัดในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

2

3

2

1

-

6*

2

3

2

1

-

6*

6

15

9

6

-

30

2

5

3

2

-

10

2

5

3

2

-

10

2

5

3

2

-

10
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จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์

รวม
(ข้อ)

รู้-จา

เนื้อหาวิชาที่สอน

หน่วยที่ 12 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

2

5

3

2

-

10

หน่วยที่ 13 จริยศาสตร์และจรรยาบรรณพยาบาล

2

5

3

2

-

10

หน่วยที่ 14 ทฤษฎีทางจริยธรรม

2

5

3

2

-

10

หน่วยที่ 15 จริยธรรมวิชาชีพและหลักจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลในคลินิก

2

5

3

2

-

10

30

65

40

25

-

130

รวม

หมายเหตุ *หน่วยที่ 1 – 5 มีการประเมินผลบางส่วนในชั่วโมงเรียน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก

พิชัย นิลทองคา. (ผูร้ วบรวม). (2560). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: อฑตยา.
มานิตย์ จุมปา. (บรรณาธิการ.). (2551). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สภาการพยาบาล. (2554). การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์ (ประเทศไทย)
จากัด.

สภาการพยาบาล. (2558). คู่มือส่งเสริมจริยธรรมสาหรับองค์กรพยาบาล: กลไกและการปฏิบัต.ิ
กรุงเทพฯ: จุดทอง.
สภาการพยาบาล. (2557). พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฏกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล. กรุงเทพฯ: บริษัทจุดทองจากัด.
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สิวลี ศิริไล. (2556). จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

แสงทอง ธีระทองคา และ ไสว นรสาร. (2561). กฎหมายสาหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2560). กฎหมายและข้อควรระวังของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล
(พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
อุดมรัตน์ สงวนศิรธิ รรม และสมใจ ศิระกมล. (2558). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ.
เชียงใหม่: สยามพิมพ์นานา.
การสืบค้นจาก Website
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อ. 590/2549 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 452/2551
วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ใน พยาบาลห้ามเย็บแผลโดยไม่มีแพทย์ควบคุม ใน
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Perioperative Nurses Association) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุม (ไบเทค) กรุงเทพฯ ใน http://www.tpna.or.th/th/dl
ผลสรุป การอภิปราย คดีสมิติเวช ที่ศาลฎีกาตัดสินให้สูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ต้องรับผิดในทาง
ละเมิดต่อผู้ปวย amniotic fluid embolism วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ.ห้องประชุม
ไพจิตร ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข ใน http://www.thaitrl.org/index.php?option
=com_content&task=view&id=2326&Itemid=1)
พิทูร ธรรมธรานนท์ (2554) กฎหมายใหม่ที่หมอกลัว? พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ใน http://www.doctorsiam.com/article-5 htm สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2555
พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ใน
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law107-201259-41.pdf
มาโนช หล่อตระกูล (มปป.) เมื่อผู้ป่วยไม่ร่วมมือรักษา ใน http://www.ramamental.com/ compliance.html
เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ (มปป) ทุกข์ของแพทย์ ทุกข์ของผู้ป่วย เมื่อแพทย์จาใจปฏิเสธการรักษา ใน
http://healthtoday.net/thailand/viewpoint/viewpoint_93.html

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(2546). จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2546. สืบค้นจาก
https://www.nur.psu.ac.th /Report_mis/file/b.pdf
สายพิณ หัตถีรัตน์ ( 2549) “หนูทาแท้งเพราะหนูยังเป็นนักศึกษา ใน http://www.doctor.or.
th/node/8174
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์และ
การ ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผู้สอน
2.2 การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน
ประจาปีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนการสอบ คะแนนรายงาน/ ชิ้นงานต่าง ๆ
4.2 สุ่มตรวจผลการประเมินรายงาน/ชิ้นงาน และการนาเสนอรายงานโดยอาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้
คะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ข้อสอบ/รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
4.5 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการ ทวนสอบตามแนวปฏิบัติที่
คณะกาหนด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นาผลที่ได้มาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สาหรับปีการศึกษาต่อไป

