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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6084303 ประเด็นและแนวโน้มของวิชำชีพกำรพยำบำล
(Issues and Trends in Nursing Profession)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
 กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคทฤษฎี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.อริยำ ดีประเสริฐ / อ.อันธิฌำ สำยบุญศรี
อาจารย์ผู้สอน 1. ผศ.ดร. ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล
2. อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
3. อ. ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
4. ผศ. ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
5. อ.อริยำ
ดีประเสริฐ
6. อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่
/นักศึกษำชั้นปีที่ 4 (83 คน)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ไม่มี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ไม่ม)ี
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 304 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด
กรุงเทพมหำนคร 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 27 มิถุนำยน 2562
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำล
2. วิเครำะห์แนวโน้มกำรพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำลทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรบริกำร กำรบริหำร
และกำรวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำเพื่อให้ผู้เรียนมีมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิกำรศึกษำ (TQF) ระดับปริญญำตรี
2. เพื่อปรับปรุงตำมผลกำรประเมินในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของปีกำรศึกษำ 2561 ควรให้
นักศึกษำเข้ำใจกระบวนกำรสัมมนำ รวมทั้งใช้วิธีกำรสื่อสำรที่ชัดเจน
3. เพื่อปรับกำรวัดและประเมินผลให้ชัดเจนและสำมำรถจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่มนักศึกษำได้
4. เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำล ประเด็นแนวโน้มและแนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำล ทั้งด้ำนกำรศึกษำ
กำรบริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย
The effect of changes on education, socioeconomics, politics and technology
on nursing profession; issues and trends and development strategies of nursing
profession aspect of education, service, administration and research
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

-

ปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1. นักศึกษำแจ้งควำมจำนงกับผู้สอนล่วงหน้ำทำง E-mail : deeariya@gmail.com หรือ
Line ID : 0874545927
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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2. อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำรอย่ำงน้อย 1
ชั่วโมง/สัปดำห์
อาจารย์
ผศ.ดร. ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ. ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
ผศ. ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

โทรศัพท์
0899272324
0824454565
0812553363
0818612596
0874545927
0840440315

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

อีเมล
sresuda_won@hotmail.com
rungnapa_pon@dusit.ac.th
ploenta_add@yahoo.com
petch_j1@hotmail.com
deeariya@gmail.com
unticha055@gmail.com

ID line
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 สำมำรถใช้หลักจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพในกำรพิจำรณำ
แก้ไขประเด็นปัญหำและแนวโน้มทำง
กำรพยำบำลได้
4.1.2 แยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี
และควำมชั่วในประเด็นปัญหำทำงกำร
พยำบำลด้ำนต่ำงๆได้
4.1.3 เกิดควำมเคำรพในคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และตระหนัก
ในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่มอบ
หมำยทั้งของตนเองและส่วนรวม
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ในกำร
ศึกษำ กำรส่งงำน กำรสอบ
4.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพและสำมำรถ
จัดกำรกับปัญหำจริยธรรมในกำรดำรงชีพ
และกำรปฏิบัติงำน
4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นในด้ำน
กำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
4.2. ความรู้
4.2.2 มีควำมรู้และเข้ำใจในสำระสำคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรศึกษำ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำล
4.2.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็น
แนวโน้ม และแนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพ
กำรพยำบำล ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย
4.2.6 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อ
ภำวะสุขภำพ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. กำรปฐมนิเทศข้อตกลง/
กำรปฏิบัติของรำยวิชำก่อน
กำรเรียน
2. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ
เป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
3. เน้นย้ำประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมในทุกเนื้อหำที่ใช้
อ้ำงอิง
4. ให้กำรเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดง
ควำมชื่นชม และสะท้อนกลับ
ทันทีที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำร
แสดงออกเหมำะสม(Role
model)

1. จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษำ
ตำมรำยกำรในแบบ
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของอำจำรย์
2. จำกกำรประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื่อน
ตำมรำยกำรในแบบ
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรม

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ
ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก ข่ำว
วำรสำรฯ/เอกสำร/
เหตุกำรณ์/ข้อมูล/รำยงำน
วิจัย นำมำใช้ประกอบกำร
สัมมนำ
2. brainstorm
3. กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย
4. กำรจัดสัมมนำใหญ่

1. กำรข้อมูลที่ค้นคว้ำ
มำประกอบกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำ
ใหญ่และนิทรรศกำร
2. จำกเนื้อหำที่ใช้
อภิปรำยในกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำ
ใหญ่และนิทรรศกำร
3. จำกรำยงำนสรุปกำร
สัมมนำกลุ่มย่อย
4. จำกรำยงำนสรุปกำร
สัมมนำใหญ่
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ผลการเรียนรู้
4.3. ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถตระหนักรู้ในศักยภำพ
และจุดอ่อนของตนเองเพื่อกำรพัฒนำ
ตนเองให้มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ
ควำมรู้และกำรเป็นผู้นำได้
4.3.2 สำมำรถสืบค้นข้อมูลและวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำยในกำรนำมำวิเครำะห์ประเด็น
ปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำลได้โดยให้เหตุผล
เพื่อกำรโต้แย้งที่สร้ำงสรรค์
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและหลักฐำนที่
ค้นคว้ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิง สำหรับกำรแก้ไข
หรือป้องกันประเด็นวิชำชีพกำรพยำบำลได้
4.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบกำรณ์ในกำร
นำมำวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำวิชำชีพกำร
พยำบำลได้
4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และกำรวิจัย มำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
4.3.6 สำมำรถพัฒนำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำที่มปี ระสิทธิภำพสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และบริบทของสุขภำพที่
เปลี่ยนไป
4.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.2 ควำมสำมำรถในกำรทำงำนเป็น
ทีมในบทบำทผู้นำและสมำชิกทีมในกำร
จัดกำรสัมมนำ
4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำในกำร
ตัดสินใจเฉพำะหน้ำทั้งในกำรทำงำนกลุ่ม
และกำรร่วมสัมมนำทำให้เกิดกำร
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำ
ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก ข่ำว
วำรสำรฯ/เอกสำร/
เหตุกำรณ์/ข้อมูล/รำยงำน
วิจัย นำมำใช้ประกอบกำร
สัมมนำ
2. brainstorm
3. กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย
4. กำรจัดสัมมนำใหญ่
5. สะท้อนคิด

1. กำรข้อมูลที่ค้นคว้ำ
มำประกอบกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำ
ใหญ่และนิทรรศกำร
2. จำกเนื้อหำที่ใช้
อภิปรำยในกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำ
ใหญ่และนิทรรศกำร
3. จำกรำยงำนสรุปกำร
สัมมนำกลุ่มย่อยและ
สัมมนำใหญ่
4. จำกหลักฐำนกำร
สืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์
5. จำกคุณภำพของ
กระบวนกำรจัดสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำ
ใหญ่
6. จำกใบงำนกำร
สะท้อนคิด

1. กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย
2. กำรจัดสัมมนำใหญ่
3. กำรจัดนิทรรศกำร

1. จำกพฤติกรรมตำม
รำยกำรในแบบประเมิน
ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
2. จำกพฤติกรรมกำร
มคอ.3 (form03)

ผลการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงของทีม
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบต่อบทบำท
หน้ำที่ รับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง
วิชำชีพ และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

4.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์ และสถิติในประเด็นและ
แนวโน้มทำงวิชำชีพ
4.5.2. สำมำรถสรุปประเด็นให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ อ่ำน วิเครำะห์และ
ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำง
เข้ำใจ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง กำร
อ่ำน กำรเขียน และกำรนำเสนอข้อมูล
จำกกำรวิเครำะห์ ในกำรอภิปรำยกลุ่ม
ย่อยและกำรสัมมนำ
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนในกำรจัดทำรำยงำน
4.5.5 สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำร
นำเสนอข้อมูลสำรสนเทศตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
จัดสัมมนำกลุ่มย่อย
สัมมนำใหญ่ และ
นิทรรศกำรตำมรำยกำร
ในแบบประเมิน
กระบวนกำรจัดสัมมนำ
กลุ่มย่อย กำรจัด
สัมมนำใหญ่ และกำร
จัดนิทรรศกำร

1. กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย
2. กำรจัดสัมมนำใหญ่
3. กำรจัดนิทรรศกำร
4. มอบหมำยให้วิเครำะห์/
สรุปประเด็นจำกกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อย
5. มอบหมำยให้สรุปและ
ประเมินผลโครงกำรสัมมนำ
ใหญ่

1. จำกกำรดำเนินกำร
สัมมนำกลุ่มย่อยตำม
รำยกำรในแบบประเมิน
กระบวนกำรจัดสัมมนำ
กลุ่มย่อย
2. จำกกำรดำเนินกำร
สัมมนำใหญ่ตำม
รำยกำรในแบบประเมิน
กระบวนกำรจัดสัมมนำ
ใหญ่
3. จำกกำรจัด
นิทรรศกำรตำมรำยกำร
ในแบบประเมินกำรจัด
นิทรรศกำร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท/ี่
วันที/่ เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

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

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- แนะนำประมวลกำรสอน
(course syllabus)
- ชี้แจงวิธีกำรเรียน กำรวัดและ
เกณฑ์กำรประเมินผล
- แบ่งกลุ่มนักศึกษำออกเป็น 5
กลุ่ม กลุ่มละ 16-17 คน เพื่อเป็น
ผู้นำสัมมนำกลุ่มย่อยในแต่ละ
หน่วยกำรเรียน
- ให้นักศึกษำดูวีดีทัศน์เรื่องกำร
หน่วยที่ 1 การสัมมนาและการจัด จัดสัมมนำและกำรจัดนิทรรศกำร
นิทรรศการ
- ให้นักศึกษำวิเครำะห์ข้อดี
- แนวทำงกำรสัมมนำ
ข้อเสียที่ได้จำกกำรดูวีดีทัศน์ทั้ง
- แนวทำงกำรจัดนิทรรศกำร
สองเรื่อง
- ให้นักศึกษำเขียนแผนกำรจัด
สัมมนำ
สื่อที่ใช้
- VDO กำรจัดสัมมนำ
- VDO กำรจัดนิทรรศกำร
- รูปแบบกำรเขียนโครงกำร
2
- ออกแบบกำรสัมมนำกลุ่มย่อย
- ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม วำงแผน
ศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 - สืบค้นข้อมูลตำมประเด็นร่วม
กำรเตรียมสัมมนำกลุ่มย่อยใน
9.00-11.00 น สมัย/แนวโน้มด้ำนกำรศึกษำ กำร หน่วยที่ 1-5
(2 ช.ม.)
บริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย ที่ - self-directed
มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำลตำม สื่อที่ใช้
ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
1. ด้ำนกำรศึกษำ
แต่ละกลุ่ม
2. ด้ำนเศรษฐกิจ
3. ด้ำนสังคม
4. ด้ำนกำรเมือง
5. ด้ำนเทคโนโลยี
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
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สัปดาห์ท/ี่
วันที/่ เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

3
ศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- สืบค้นข้อมูลตำมประเด็นร่วม
สมัย/แนวโน้มด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย
ที่มีผลต่อวิชำชีพกำรพยำบำลตำม
ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนเศรษฐกิจ
3. ด้ำนสังคม
4. ด้ำนกำรเมือง
5. ด้ำนเทคโนโลยี
4
หน่วยที่ 2 ประเด็นร่วมสมัย/
ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 62 แนวโน้มด้ำนกำรศึกษำที่มีผลต่อ
9.00-11.00 น วิชำชีพกำรพยำบำลตำมประเด็น
(2 ช.ม.)
กำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรบริกำร
3. ด้ำนกำรบริหำร
4. ด้ำนกำรวิจัย

- มอบหมำยงำนให้นักศึกษำแต่
ละกลุ่มค้นคว้ำข้อมูลกลุ่มละ 4
หัวข้อ/1 ประเด็นตำมที่กำหนด
- self-directed
สื่อที่ใช้
- ตัวอย่ำง best practice

อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี

- สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
- นักศึกษำสรุปประเด็นที่ได้จำก
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
สื่อที่ใช้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
แต่ละกลุ่มที่ 1

5
ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

- สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
- นักศึกษำสรุปประเด็นที่ได้จำก
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
สื่อที่ใช้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
แต่ละกลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล/
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัต/ิ
ผศ.ดร.เพชร
รัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล/
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัต/ิ
ผศ.ดร.เพชร
รัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/

หน่วยที่ 3 ประเด็นร่วมสมัย/
แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำลตำมประเด็น
กำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรบริกำร
3. ด้ำนกำรบริหำร
4. ด้ำนกำรวิจัย

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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สัปดาห์ท/ี่
วันที/่ เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

6
ศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

หน่วยที่ 4 ประเด็นร่วมสมัย/
แนวโน้มด้ำนสังคมที่มีผลต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำล ตำมประเด็น
กำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรบริกำร
3. ด้ำนกำรบริหำร
4. ด้ำนกำรวิจัย

- สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ 3
- นักศึกษำสรุปประเด็นที่ได้จำก
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
สื่อที่ใช้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
แต่ละกลุ่มที่ 3

7
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

หน่วยที่ 5 ประเด็นร่วมสมัย/
แนวโน้มด้ำนกำรเมืองที่มีผลต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำลตำมประเด็น
กำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรบริกำร
3. ด้ำนกำรบริหำร
4. ด้ำนกำรวิจัย

- สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ 4
- นักศึกษำสรุปประเด็นที่ได้จำก
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
สื่อที่ใช้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
แต่ละกลุ่มที่ 4

8
ศุกร์ที่ 4 ต.ค. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

หน่วยที่ 6 ประเด็นร่วมสมัย/
แนวโน้มด้ำนเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำลตำมประเด็น
กำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
2. ด้ำนกำรบริกำร

- สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ 5
- นักศึกษำสรุปประเด็นที่ได้จำก
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย
สื่อที่ใช้
- แผนกำรสัมมนำกลุ่มย่อยของ
แต่ละกลุ่มที่ 5

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้สอน

อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล/
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัต/ิ
ผศ.ดร.เพชร
รัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล/
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัต/ิ
ผศ.ดร.เพชร
รัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล/
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัต/ิ
มคอ.3 (form03)

สัปดาห์ท/ี่
วันที/่ เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. ด้ำนกำรบริหำร
4. ด้ำนกำรวิจัย

9
ศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

10
ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

11
ศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62
13.00-15.00 น
(2 ช.ม.)
12
ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62
9.00-11.00 น

ผศ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
1. วิเครำะห์
- ผู้เรียนร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลที่ อ.อริยำ
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
ได้มำจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย
ดีประเสริฐ/
กำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม
- แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบตำม
อ.อันธิฌำ
กำรเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อ โครงกำรสัมมนำ
สำยบุญศรี
วิชำชีพกำรพยำบำล
สื่อที่ใช้
- ประเด็น แนวโน้มและแนว
- แผนกำรจัดสัมมนำใหญ่
ทำงกำรพัฒนำวิชำชีพกำร
- โครงกำรสัมมนำใหญ่
พยำบำลทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริกำร กำรบริหำร และกำรวิจัย
2. คัดเลือกประเด็นที่สนใจมำจัด
สัมมนำใหญ่และนำเสนอผลกำร
สัมมนำกลุ่มย่อย
วำงแผนจัดทำโครงกำรสัมมนำ
- ผู้เรียนร่วมกันวำงแผนกำรจัด อ.อริยำ
ใหญ่ร่วมกัน
โครงกำรสัมมนำ
ดีประเสริฐ/
- แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบตำม
อ.อันธิฌำ
โครงกำร
สำยบุญศรี
สื่อที่ใช้
- แผนกำรจัดสัมมนำใหญ่
- โครงกำรจัดสัมมนำ
- ดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้
- ผู้เรียนแบ่งกลุ่มดำเนินกำรตำม อ.อริยำ
- รำยงำนผลควำมคืบหน้ำตำม
แผนกำรจัดโครงกำรสัมมนำ
ดีประเสริฐ/
แผน
- self-directed
อ.อันธิฌำ
สื่อที่ใช้
สำยบุญศรี
- แผนกำรจัดสัมมนำใหญ่
- โครงกำรจัดสัมมนำ
- เตรียมจัดสัมมนำใหญ่
- self-directed
อ.อริยำ
- รำยงำนผลควำมคืบหน้ำตำม
สื่อที่ใช้
ดีประเสริฐ/
แผน
- แผนกำรจัดสัมมนำใหญ่
อ.อันธิฌำ
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สัปดาห์ท/ี่
วันที/่ เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

(2 ช.ม.)
13-14
- ดำเนินกำรจัดสัมมนำใหญ่ และ
ศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 จัดนิทรรศกำร
8.00-12.0 น - นำเสนอผลกำรสัมมนำ
(4 ช.ม.)

15
ศุกร์ที่ 15 พ.ย.62
9.00-11.00 น
(2 ช.ม.)

- สรุปผลกำรจัดสัมมนำ
- ประเมินผลโครงกำรสัมมนำ
- ถอดบทเรียนและสรุปผลกำร
เรียนรู้
- ประเมินผลรำยวิชำ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- โครงกำรจัดสัมมนำ
- นักศึกษำทั้งชั้นดำเนินกำรจัด
สัมมนำและนิทรรศกำรที่ Hall 4
- วิพำกษ์ผลกำรสัมมนำของ
นักศึกษำ
สื่อที่ใช้
- นิทรรศกำร
- เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ

สำยบุญศรี
ผศ.ดร.ศรีสุดำ
วงศ์วิเศษกุล
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ
ผศ.ดร.เพชร
รัตน์
เจิมรอด
อ.อริยำ
ดีประเสริฐ/
อ.อันธิฌำ
สำยบุญศรี
- นักศึกษำจัดทำรำยงำนสรุปกำร อ.อริยำ
สัมมนำ
ดีประเสริฐ/
- ถอดบทเรียนกำรจัดกำรเรียน อ.อันธิฌำ
กำรสอนรำยวิชำ
สำยบุญศรี
- สะท้อนคิดจำกกำรจัดสัมมนำ
สื่อที่ใช้
- รำยงำนกำรสัมมนำ
- ใบสะท้อนคิด

มคอ.3 (form03)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.7
2
4.2.2, 4.2.4, 4.2.6,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.6, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
3

4.4.2, 4.4.3, 4.4.4

วิธีการประเมิน
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. กำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย (5ครั้ง)
- รำยงำนสรุปกำรสัมมนำกลุ่มย่อย(5%)
- กระบวนจัดกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (5%)
3. กำรจัดสัมมนำใหญ่ (1ครั้ง)
- รำยงำนสรุปกำรสัมมนำใหญ่ (10%)
- กระบวนจัดกำรสัมมนำใหญ่ (10%)
4. กำรจัดนิทรรศกำร
5. กำรร่วมสัมมนำ
6. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-14
5%
4-8

50 %

13

20 %

13
4-8, 13
1-14

10 %
10 %
5%

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90 – 100
B+
81 – 89
B
76 – 80
+
C
70 – 75
C
60 – 69
+
D
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ำกว่ำ 50
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3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำแต่ละคนอย่ำง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกำสให้นักศึกษำเข้ำพบได้ทำง line หรือ E-mail หรือหลังชั่วโมงเรียน เพื่อติดตำม
และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
2. จัดให้มีแต่ละกลุ่มมีกำรรวบรวมข้อมูล และทบทวนควำมรู้ก่อนสัมมนำทุกครั้ง
3. จัดให้เข้ำพบเพื่อขอคำปรึกษำได้ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำโดยมีกำรนัดหมำยร่วมกัน
กับอำจำรย์ผู้สอน
4. จัดเวลำให้คำปรึกษำนอกตำรำงเรียนตลอดเวลำทำง E-mail ; deeariya@gmail.com
หรือ Line ID : 0874545927
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วิจิตรำ กุสุมภ์. (บรรณำธิกำร). (2555). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ : สหประชำพำณิชย์.
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2553). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-15
Issues and trends in nursing management/ บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : สุโขทัยธรรมำธิรำช.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. (2550). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล. เชียงใหม่ : ช้ำงเผือก.
Chitty, Kay Kittrel. (1997). Professional Nursing : Concepts and Challenges.
(2 nd ed.). Philadelphia : W.B. Saunders Company.
Huston,Carol,J. (2005). Professional Issue in Nursing : Challenges and Opportunities.
USA Lippincott Company.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- คูม่ ือกำรเรียนวิชำประเด็นและแนวโน้มของวิชำชีพกำรพยำบำล
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- ฐำนข้อมูล e – learning ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
- http://dcms.thailis.or.th/tdc
- https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/
- http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=ddfd3416-223c4893-b1a7-fc2c3134a425%40sessionmgr120
- https://www.tci-thaijo.org/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดยนักศึกษำ
- กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแต่ละครั้ง
- กำรสะท้อนคิดโดยผู้เรียน
- กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ และผู้บริหำร
- ให้นักศึกษำประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกครั้งที่เข้ำเรียน
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
- กำรทวนสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
- จำกผลกำรสอบผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ
- จำกกำรทบทวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
- มีกำรปรับปรุง/แก้ไขหลังกำรทบทวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้สอน
- กำรประชุมคณะผู้สอนเพื่อกำรวำงแผนกำรสอนและกำรปรับปรุงกำรสอน
- กำรนำผลกำรประเมินของนักศึกษำและสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปี
กำรศึกษำมำปรับปรุงในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ในสำขำ พิจำรณำตรวจสอบกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้ำนควำมถูกต้องของกำรให้คะแนนและควำมสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่รำยวิชำกำหนด
- คณะกรรมกำรทวนสอบ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ด้ำนควำมถูก
ต้องของกำรให้คะแนน ควำมสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์รำยวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เนื้อหำกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่รำยวิชำกำหนด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- กำรประชุมคณะผู้สอนเพื่อทบทวนประสิทธิผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะตลอดภำค
กำรศึกษำ
- ปรับปรุงรำยวิชำทุกปีตำมผลกำรประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำและ
ตำมผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำและทีมอำจำรย์
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (5%)

1. สำมำรถใช้หลักจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพในกำร
พิจำรณำแก้ไขประเด็นปัญหำ
และแนวโน้มทำงกำรพยำบำลได้
2. สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง
ควำมดี และควำมชั่วในประเด็น
ปัญหำทำงกำรพยำบำลได้
3. เกิดเคำรพในคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และ
ตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
4. มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่
มอบหมำยทั้งของตนเองและ
ส่วนรวม
5. มีระเบียบ วินัย และซื่อสัตย์ใน
กำรศึกษำ กำงส่งงำน
6. มีจรรยำบรรณวิชำชิพ และ
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำ
จริยธรรมในกำรดำรงชีพ และ
กำรปฏิบัติงำน
7. เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นใน
ด้ำนกำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน
รวมคะแนน (28 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………....……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

รำยกำรประเมินคุณธรรม
จริยธรรม

1

คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบตั ิเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบตั ิของนักศึกษำให้มำกที่สุด โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสัง่ หรือบอก
2 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
3 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง
4 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นแบบอย่ำงให้ผู้อื่น

แบบประเมินกระบวนการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (5%)
คาชี้แจง แบบสอบถาม : โปรดให้คะแนน 1-5 ในแต่ละข้อให้ครบถ้วนตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำน
ระดับ
5 = มำกที่สุดหรือดีมำก
4 = มำกหรือดี
3 = ปำนกลำงหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ำกว่ำมำตรฐำน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดที่ประเมิน

1

2

กลุ่มที่
3
4

1. การเตรียมสัมมนา
1.1 เตรียมหัวข้อในกำรสัมมนำได้น่ำสนใจ
1.2 ศึกษำค้นคว้ำและจัดเอกสำรประกอบกำรสัมมนำได้เหมำะสม
1.3 เผยแพร่หัวข้อกำรสัมมนำและรำยละเอียดต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรสัมมนำให้แก่
อำจำรย์และผูร้ ่วมกำรสัมมนำล่วงหน้ำ
2. การดาเนินการสัมมนา
2.1 กำรนำเข้ำสู่กำรสัมมนำ
2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดเป้ำหมำยในกำรสัมมนำได้อย่ำงชัดเจน
2.3 กำรดำเนินกำรสัมมนำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2.4 กำหนดคำถำมและเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสัมมนำ
2.5 กระตุ้นให้เกิดบรรยำกำศในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นและเรียนรู้
2.6 สรุปประเด็นกำรสัมมนำได้อย่ำงถูกต้อง
2.7 ดำเนินกำรสัมมนำได้ตำมกำหนดเวลำ
3. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศำสตร์ และสถิติในประเด็นและแนวโน้ม
ทำงวิชำชีพ
3.2 สำมำรถสรุปประเด็นให้เป็นข่ำวสำรที่มีคณ
ุ ภำพ อ่ำน วิเครำะห์และถ่ำยทอด
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำงเข้ำใจ
3.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำร
เขียน และกำรนำเสนอข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ ในกำรอภิปรำยกลุ่มย่อยและกำรสัมมนำ
3.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนในกำรจัดทำรำยงำนหรือนำเสนอได้
3.5 สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บุคคลและกลุม่ บุคคล
รวมคะแนน(75คะแนน)
ข้อสังเกตที่พบ
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน…………………………............……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................
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5

แบบประเมินรายงานสรุปการสัมมนากลุ่มย่อย (5%)
คาชี้แจง โปรดตอบคำถำมโดยพิจำรณำจำกผลกำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย และใส่ตัวเลข 1-5 ลงในช่อง
ให้สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
ประเด็นกำรประเมิน
1

2

กลุ่มที่
3

4

5

1. รูปแบบของรำยงำน
2. ภำษำ
3. เนื้อหำ
4. กำรสรุปประเด็นเนื้อหำ
5. แหล่งอ้ำงอิง
ข้อสังเกตที่พบ.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………....……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................

เกณฑ์การให้คะแนนรายงานสรุปการสัมมนากลุ่มย่อย คะแนนเต็ม 25 คะแนน (5%)
ประเด็นกำร
ประเมิน
5
1. รูปแบบของ - รูปแบบชิ้นงำน
รำยงำน
ครบถ้วนตำมที่กำหนด
- มีควำมแปลกใหม่
- น่ำสนใจ
- สวยงำม
2. ภำษำ
- มีกำรใช้ภำษำถูกต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหำ
- สะกดคำถูกต้อง
- เว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

3. เนื้อหำ

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนจำกกำรสัมมนำกลุม่ ย่อย
4
3
2
- รูปแบบชิ้นงำน - รูปแบบชิ้นงำน - รูปแบบชิ้นงำน
ครบถ้วนตำมที่
ครบถ้วนตำมที่
ครบถ้วนตำมที่
กำหนด
กำหนด
กำหนด
- สวยงำม
- สวยงำม
- น่ำสนใจ
- มีกำรใช้ภำษำ
- มีกำรใช้ภำษำ
- มีกำรใช้ภำษำ
ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง
กับเนื้อหำ
กับเนื้อหำ
กับเนื้อหำ
- สะกดคำและ
- สะกดคำและ
- สะกดคำและเว้น
เว้นวรรคไม่
เว้นวรรคไม่
วรรคไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง เกินกว่ำ 5 ถูกต้อง เกินกว่ำ เกินกว่ำ 15
ตำแหน่ง
10 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
- เนื้อหำแสดงถึงควำมรู้ - เนื้อหำแสดงถึง - เนื้อหำแสดงถึง - เนื้อหำแสดงถึง
ควำมเข้ำใจใน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำระสำคัญของปัจจัย ในสำระสำคัญของ ในสำระสำคัญของ ในสำระสำคัญของ
กำรเปลีย่ นแปลงที่มี
ปัจจัยกำร
ปัจจัยกำร
ปัจจัยกำร
ผลกระทบต่อประเด็น เปลี่ยนแปลงที่มี เปลี่ยนแปลงที่มี เปลี่ยนแปลงที่มี
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1
- รูปแบบชิ้นงำน
ไม่ครบถ้วนตำมที่
กำหนด
- มีกำรใช้ภำษำ
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับเนื้อหำ
- สะกดคำและเว้น
วรรคไม่ถูกต้อง
เกินกว่ำ 20
ตำแหน่ง
- เนื้อหำไม่แสดงถึง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในสำระสำคัญของ
ปัจจัยกำร
เปลี่ยนแปลงที่มี
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ประเด็นกำร
ประเมิน

4. กำรสรุป
ประเด็น
เนื้อหำ

5. แหล่ง
อ้ำงอิง

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนจำกกำรสัมมนำกลุม่ ย่อย
5
4
3
2
และแนวโน้มวิชำชีพได้ ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ถูกต้อง ตรงตำมหัวข้อ ประเด็นและ
ประเด็นและ
ประเด็นและ
เรื่อง
แนวโน้มวิชำชีพได้ แนวโน้มวิชำชีพได้ แนวโน้มวิชำชีพได้
- ทันสมัย
ถูกต้อง ตรงตำม ถูกต้อง ตรงตำม ถูกต้อง ตรงตำม
- รำยละเอียด
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
ครอบคลุมและ
- ทันสมัย
- รำยละเอียด
- รำยละเอียดใม่
สอดคล้องกับหัวข้อ
- รำยละเอียด
ครอบคลุมและ
ครอบคลุมและไม่
เรื่อง
ครอบคลุมกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์อย่ำงเป็น
- วิเครำะห์และ
- วิเครำะห์และ
- วิเครำะห์และ
ระบบโดยใช้องค์
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
ควำมรู้ทำงวิชำชีพหรือ ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
วิชำชีพที่เกี่ยวข้องได้ ประเด็นครบถ้วน ประเด็นครบถ้วน ประเด็นครบถ้วน
-วิเครำะห์ประเด็น
- มีกำรจัดระบบ - กำรจัดระบบ
- ไม่มีกำร
ปัญหำและแนวทำงใน กำรเขียนเป็น
กำรเขียนเป็น
จัดระบบกำรเขียน
กำรแก้ปัญหำและ
ลำดับขั้นตอน สื่อ ลำดับขั้นตอน สื่อ เป็นลำดับขั้นตอน
พัฒนำวิชำชีพกำร
ควำมหมำย และ ควำมหมำย และ สื่อควำมหมำย
พยำบำลในหัวข้อที่
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกัน
และเชื่อมโยงกัน
เกี่ยวข้องได้
บำงส่วน
- สำมำรถพัฒนำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำที่มี
ประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และ
บริบทของสุขภำพที่
เปลี่ยนไปได้
- สำมำรถนำข้อมูลและ
หลักฐำนที่ค้นคว้ำไปใช้
ในกำรอ้ำงอิง สำหรับ
กำรแก้ไขหรือป้องกัน
ประเด็นวิชำชีพกำร
พยำบำลได้
- มีแหล่งอ้ำงอิงทำง
- มีแหล่งอ้ำงอิง
- มีแหล่งอ้ำงอิง - มีแหล่งอ้ำงอิง
วิชำกำรที่ทันสมัย 15 ทำงวิชำกำรที่
ทำงวิชำกำรที่
ทำงวิชำกำรที่
แหล่งขึ้นไป
ทันสมัย 10-14
ทันสมัย 5-9
ทันสมัย 1-4
- เขียนอ้ำงอิงได้ถูกต้อง แหล่ง
แหล่ง
แหล่งขึ้นไป
ตำมหลักวิชำกำร
- เขียนอ้ำงอิงได้ - เขียนอ้ำงอิงได้ - เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก ถูกต้องตำมหลัก ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
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ผลกระทบต่อ
ประเด็นและ
แนวโน้มวิชำชีพได้
ถูกต้อง ตรงตำม
หัวข้อเรื่อง
- รำยละเอียดไม่
ครอบคลุมและไม่
สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์และ
สรุปเนื้อหำได้ไม่
ถูกต้อง ไม่ตรง
ประเด็น ไม่
ครบถ้วน
- ไม่มีกำร
จัดระบบกำรเขียน
เป็นลำดับขั้นตอน
สื่อควำมหมำย
และเชื่อมโยงกัน

- ไม่มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
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แบบประเมินกระบวนการจัดสัมมนาใหญ่ (10%)
คาชี้แจง แบบสอบถาม : โปรดให้คะแนน 1-5 ในแต่ละข้อให้ครบถ้วนตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำน
ระดับ
5 = มำกที่สุดหรือดีมำก
4 = มำกหรือดี
3 = ปำนกลำงหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ำกว่ำมำตรฐำน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียด

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1. การเตรียมสัมมนา
1.1 เตรียมหัวข้อในกำรสัมมนำได้น่ำสนใจ
1.2 ศึกษำค้นคว้ำและจัดเอกสำรประกอบกำรสัมมนำได้เหมำะสม
1.3 เผยแพร่หัวข้อกำรสัมมนำและรำยละเอียดต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรสัมมนำ
ให้แก่อำจำรย์และผูร้ ่วมกำรสัมมนำล่วงหน้ำ
2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรสัมมนำ
2.2 ควำมเหมำะสมของสถำนทีจ่ ัด
2.3 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัด
2.4 ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำที่จัด
2.5 กำรจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
3.1 ควำมรอบรู้ ในเนื้อหำของวิทยำกร
3.2 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
3.3 กำรตอบคำถำม
3.4 ควำมเหมำะสมของวิทยำกร ในภำพรวม
4. การอานวยความสะดวก
4.1 เอกสำรในกำรสัมมนำ
4.2 โสตทัศนูปกรณ์
4.3 เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
4.4 อำหำร เครื่องดืม่ และสถำนที่ในกำรจัดสัมมนำ
5. การดาเนินการสัมมนา
5.1 กำรนำเข้ำสู่กำรสัมมนำ
5.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดเป้ำหมำยในกำรสัมมนำได้อย่ำงชัดเจน
5.3 กำรดำเนินกำรสัมมนำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5.4 กำหนดคำถำมและเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสัมมนำ
5.5 กระตุ้นให้เกิดบรรยำกำศในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นและเรียนรู้
5.6 สรุปประเด็นกำรสัมมนำได้อย่ำงถูกต้อง
5.7 ดำเนินกำรสัมมนำได้ตำมกำหนดเวลำ
5.8 แสดงควำมคิดเห็นโดยกำรอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
5.9 แสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิเครำะห์สังเครำะห์ได้
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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รายละเอียด

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5.10 ซักถำม และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสัมมนำ
6. คุณภาพการให้บริการ
6.1 ท่ำนได้รับควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ๆจำกกำร
สัมมนำ
6.2 ท่ำนสำมำรถนำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรเรียน/
กำรปฏิบัติงำน
6.3 สิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมสัมมนำครั้งนี้ตรงตำมควำม
คำดหวังของท่ำนหรือไม่
6.4 โครงกำร/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ควำมสำมำรถของท่ำน
6.5 ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมสัมมนำ
7. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศำสตร์ และสถิติในประเด็น
และแนวโน้มทำงวิชำชีพ
7.2 สำมำรถสรุปประเด็นให้เป็นข่ำวสำรที่มีคณ
ุ ภำพ อ่ำน วิเครำะห์และ
ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำงเข้ำใจ
7.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง
กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรนำเสนอข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ ในกำร
อภิปรำยกลุ่มย่อยและกำรสัมมนำ
7.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนในกำรจัดทำรำยงำนหรือ
นำเสนอได้
7.5 สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศตลอดจน
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บุคคลและกลุ่ม
บุคคล
8. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมในการจัดสัมมนา
รวมคะแนน(185 คะแนน)

ชื่อผู้ประเมิน……………...........……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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แบบประเมินรายงานสรุปการสัมมนาใหญ่ (10%)
คาชี้แจง โปรดตอบคำถำมโดยพิจำรณำจำกผลกำรจัดสัมมนำกลุ่มย่อย และใส่ตัวเลข 1-5 ลงในช่อง
ให้สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
ประเด็นกำรประเมิน
1

2

กลุ่มที่
3

4

5

1. รูปแบบของรำยงำน
2. ภำษำ
3. เนื้อหำ
4. กำรสรุปประเด็นเนื้อหำ
5. แหล่งอ้ำงอิง
ข้อสังเกตที่พบ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………..……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................

เกณฑ์การให้คะแนนรายงานสรุปการสัมมนากลุ่มย่อย คะแนนเต็ม 25 คะแนน (10%)
ประเด็นกำร
ประเมิน
5
1. รูปแบบ - รูปแบบชิ้นงำน
ของรำยงำน ครบถ้วนตำมที่กำหนด
- มีบทสรุปในภำพรวม
- สวยงำม
- ง่ำยต่อกำรใช้งำน
2. ภำษำ

3. เนื้อหำ

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนจำกกำรสัมมนำกลุม่ ย่อย
4
3
2
- รูปแบบชิ้นงำน
- รูปแบบชิ้นงำน - รูปแบบชิ้นงำน
ครบถ้วนตำมที่
ครบถ้วนตำมที่
ครบถ้วนตำมที่
กำหนด
กำหนด
กำหนด
- มีบทสรุปใน
- สวยงำม
ภำพรวม
- สวยงำม
- มีกำรใช้ภำษำถูกต้อง - มีกำรใช้ภำษำ
- มีกำรใช้ภำษำ
- มีกำรใช้ภำษำ
สอดคล้องกับเนื้อหำ
ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง
- สะกดคำถูกต้อง
กับเนื้อหำ
กับเนื้อหำ
กับเนื้อหำ
- เว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ - สะกดคำและเว้น - สะกดคำและ
- สะกดคำและเว้น
เกินกว่ำ 5 ตำแหน่ง
วรรคไม่ถูกต้อง
เว้นวรรคไม่
วรรคไม่ถูกต้อง
เกินกว่ำ 10
ถูกต้อง เกินกว่ำ เกินกว่ำ 20
ตำแหน่ง
15 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
- เนื้อหำแสดงถึงควำมรู้ - เนื้อหำแสดงถึง - เนื้อหำแสดงถึง - เนื้อหำแสดงถึง
ควำมเข้ำใจใน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำระสำคัญของปัจจัย ในสำระสำคัญของ ในสำระสำคัญของ ในสำระสำคัญของ
กำรเปลีย่ นแปลงที่มี
ปัจจัยกำร
ปัจจัยกำร
ปัจจัยกำร
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1
- รูปแบบชิ้นงำน
ไม่ครบถ้วนตำมที่
กำหนด

- มีกำรใช้ภำษำ
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับเนื้อหำ
- สะกดคำและเว้น
วรรคไม่ถูกต้อง
เกินกว่ำ 25
ตำแหน่ง
- เนื้อหำไม่แสดงถึง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในสำระสำคัญของ
ปัจจัยกำร
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ประเด็นกำร
ประเมิน

4. กำรสรุป
ประเด็น
เนื้อหำ

5. แหล่ง
อ้ำงอิง

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนจำกกำรสัมมนำกลุม่ ย่อย
5
4
3
2
ผลกระทบต่อประเด็น เปลี่ยนแปลงที่มี
เปลี่ยนแปลงที่มี เปลี่ยนแปลงที่มี
และแนวโน้มวิชำชีพได้ ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ถูกต้อง ตรงตำมหัวข้อ ประเด็นและ
ประเด็นและ
ประเด็นและ
เรื่อง
แนวโน้มวิชำชีพได้ แนวโน้มวิชำชีพได้ แนวโน้มวิชำชีพได้
- ทันสมัย
ถูกต้อง ตรงตำม
ถูกต้อง ตรงตำม ถูกต้อง ตรงตำม
- รำยละเอียด
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
ครอบคลุมและ
- ทันสมัย
- รำยละเอียด
- รำยละเอียดไม่
สอดคล้องกับหัวข้อ
- รำยละเอียด
ครอบคลุมและ
ครอบคลุมและไม่
เรื่อง
ครอบคลุมกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์อย่ำงเป็น
- วิเครำะห์และ
- วิเครำะห์และ
- วิเครำะห์และ
ระบบโดยใช้องค์ควำมรู้ สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
ทำงวิชำชีพหรือวิชำชีพที่ ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
เกี่ยวข้องได้
ประเด็นครบถ้วน ประเด็นครบถ้วน ประเด็นครบถ้วน
-วิเครำะห์ประเด็น
- มีกำรจัดระบบ
- กำรจัดระบบ
- ไม่มีกำร
ปัญหำและแนวทำงใน กำรเขียนเป็นลำดับ กำรเขียนเป็น
จัดระบบกำรเขียน
กำรแก้ปัญหำและ
ขั้นตอน สื่อ
ลำดับขั้นตอน สื่อ เป็นลำดับขั้นตอน
พัฒนำวิชำชีพกำร
ควำมหมำย และ ควำมหมำย และ สื่อควำมหมำย
พยำบำลในหัวข้อที่
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกัน
และเชื่อมโยงกัน
เกี่ยวข้องได้
บำงส่วน
- สำมำรถพัฒนำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำที่มี
ประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และ
บริบทของสุขภำพที่
เปลี่ยนไปได้
- สำมำรถนำข้อมูลและ
หลักฐำนที่ค้นคว้ำไปใช้
ในกำรอ้ำงอิง สำหรับ
กำรแก้ไขหรือป้องกัน
ประเด็นวิชำชีพกำร
พยำบำลได้
- มีแหล่งอ้ำงอิงทำง
- มีแหล่งอ้ำงอิง
- มีแหล่งอ้ำงอิง
- มีแหล่งอ้ำงอิง
วิชำกำรที่ทันสมัย 20 ทำงวิชำกำรที่
ทำงวิชำกำรที่
ทำงวิชำกำรที่
แหล่งขึ้นไป
ทันสมัย 15-19
ทันสมัย 10-14
ทันสมัย 5-9
- เขียนอ้ำงอิงได้ถูกต้อง แหล่ง
แหล่ง
แหล่งขึ้นไป
ตำมหลักวิชำกำร
- เขียนอ้ำงอิงได้
- เขียนอ้ำงอิงได้ - เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
ถูกต้องตำมหลัก ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
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เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อ
ประเด็นและ
แนวโน้มวิชำชีพได้
ถูกต้อง ตรงตำม
หัวข้อเรื่อง
- รำยละเอียดไม่
ครอบคลุมและไม่
สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์และ
สรุปเนื้อหำได้ไม่
ถูกต้อง ไม่ตรง
ประเด็น ไม่
ครบถ้วน
- ไม่มีกำร
จัดระบบกำรเขียน
เป็นลำดับขั้นตอน
สื่อควำมหมำย
และเชื่อมโยงกัน

- มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย ไม่ถึง 5
แหล่ง
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

มคอ.3 (form03)

แบบประเมินผลชิ้นงานนิทรรศการ (10%)
คาชี้แจง โปรดตอบคำถำมโดยพิจำรณำจำกกำรจัดนิทรรศกำร และใส่ตัวเลข 1-5 ลงในช่อง ให้
สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
ประเด็นกำรประเมิน
1

2

กลุ่มที่
3

4

5

1. รูปแบบของชิ้นงำน
2. ภำษำ
3. เนื้อหำ
4. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรนำเสนอ
5. แหล่งอ้ำงอิง
เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานนิทรรศการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (10%)
ประเด็นกำร
ประเมิน
1. รูปแบบของ
ชิ้นงำน
2. ภำษำ

3. เนื้อหำ

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนนิทรรศกำร
5
4
3
2
- มีควำมแปลกใหม่ - มีควำมแปลกใหม่ - มีควำมแปลกใหม่ - ไม่มีควำมแปลก
- น่ำสนใจ
- สวยงำม
- ไม่สวยงำม
ใหม่
- สวยงำม
- ไม่น่ำสนใจ
- ไม่น่ำสนใจ
- สวยงำม
- ไม่น่ำสนใจ
- มีกำรใช้ภำษำ - มีกำรใช้ภำษำ - มีกำรใช้ภำษำ - มีกำรใช้ภำษำ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
เนื้อหำ
เนื้อหำ
เนื้อหำ
เนื้อหำ
- สะกดคำ
- สะกดคำและ - สะกดคำและ - สะกดคำและ
ถูกต้อง
เว้นวรรคไม่
เว้นวรรคไม่
เว้นวรรคไม่
- เว้นวรรคโดย ถูกต้อง ไม่เกิน 3 ถูกต้อง 3-5
ถูกต้อง ไม่เกิน 6ไม่ฉีกคำ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
10 ตำแหน่ง
- เนื้อหำถูกต้อง - เนื้อหำถูกต้อง - เนื้อหำถูกต้อง - เนื้อหำถูกต้อง
ตรงตำมหัวข้อ ตรงตำมหัวข้อ ตรงตำมหัวข้อ ตรงตำมหัวข้อ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
- ทันสมัย
- รำยละเอียด
- รำยละเอียด
- รำยละเอียด
- ครอบคลุมและ ครอบคลุมและ ครอบคลุมและ ครอบคลุมหรือ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์และ - วิเครำะห์และ - วิเครำะห์และ - วิเครำะห์และ
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้
สรุปเนื้อหำได้ไม่
ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ตรง
ถูกต้อง ไม่
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1
- ไม่มีควำมแปลก
ใหม่
- ไม่สวยงำม
- ไม่น่ำสนใจ
- มีกำรใช้ภำษำ
ถูกต้อง
สอดคล้องกับ
เนื้อหำ
- สะกดคำและเว้น
วรรคไม่ถูกต้อง
เกินกว่ำ 10
ตำแหน่ง
- เนื้อหำถูกต้อง
ตรงตำมหัวข้อ
เรื่อง
- ทันสมัย
- รำยละเอียดไม่
ครอบคลุมและ
ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่อง
- วิเครำะห์และ
สรุปเนื้อหำได้ไม่
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ประเด็นกำร
ประเมิน

4. กำร
สร้ำงสรรค์
ผลงำนและกำร
นำเสนอ

5. แหล่งอ้ำงอิง

5
ประเด็นครบถ้วน
- เข้ำใจง่ำย ไม่
ซับซ้อน
- น่ำเชือ่ ถือ
- มีกำรจัดระบบ
กำรนำเสนอเป็น
ขั้นตอน สื่อ
ควำมหมำย
และเชื่อมโยงกัน
- น่ำสนใจ
- ขั้นตอนไม่
ยุ่งยำก
- ผู้นำเสนอ
ผลงำนอธิบำยได้
ชัดเจน เข้ำใจ
ง่ำย
- มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย 5 แหล่ง
ขึ้นไป
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

เกณฑ์กำรให้คะแนนชิ้นงำนนิทรรศกำร
4
3
2
ประเด็นครบถ้วน ประเด็นครบถ้วน ครบถ้วน
- เข้ำใจง่ำย ไม่ - น่ำเชื่อถือ
ซับซ้อน
- น่ำเชื่อถือ
- มีกำรจัดระบบ - กำรจัดระบบ - มีกำรจัดระบบ
กำรนำเสนอเป็น กำรนำเสนอเป็น กำรนำเสนอเป็น
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ขั้นตอน
- สื่อควำมหมำย - สื่อควำมหมำย - สื่อควำมหมำย
และเชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยงกัน แต่ไม่เชื่อมโยง
- ขั้นตอนไม่
บำงส่วน
กัน
ยุ่งยำก
- ขั้นตอนยุ่งยำก - ขั้นตอนยุ่งยำก
- ผู้นำเสนอ
- ผู้นำเสนอ
- ผู้นำเสนอ
ผลงำนอธิบำยได้ ผลงำนอธิบำยได้ ผลงำนอธิบำยได้
ชัดเจน เข้ำใจ
ชัดเจน เข้ำใจ
ไม่ชัดเจน
ง่ำย
ง่ำย
- มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย 1-4
แหล่ง
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
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- มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย 5-9
แหล่ง
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

- มีแหล่งอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำรที่ไม่
ทันสมัย
- เขียนอ้ำงอิงได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

1
ถูกต้อง

- ไม่มีกำร
จัดระบบกำร
นำเสนออย่ำง
เป็นขั้นตอน
- สื่อควำมหมำย
และเชื่อมโยงกัน
ไม่ได้
- ไม่มีผู้นำเสนอ
ผลงำน

- ไม่มีแหล่ง
อ้ำงอิงทำง
วิชำกำรที่
ทันสมัย
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แบบประเมินการร่วมสัมมนา(10%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบตั ิเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบตั ิของนักศึกษำให้มำกที่สุด โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสัง่ หรือบอก
2 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
3 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง
4 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นแบบอย่ำงให้ผู้อื่น

สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ .......เรือ่ ง...........................................................................................................

ชื่อนักศึกษำ
1.น.ส.ธัญรัตน์ ปันเมนท์
2.น.ส.ยลนภำ ใหม่เอี่ยม
3. นำยสหรัฐ รุ่งเรื่อง
.......
.......
.......
82.น.ส.ศศิวิมล คำวันดี
83.นำยอิทธิเดช พำบุ

รหัส
นักศึกษำ
(3ตัว
หลัง)
001
003
004

1. อภิปรำย
ได้ตรง
ประเด็นกำร
สัมมนำ

ประเมินกำรร่วมสัมมนำ
2. แสดงควำมคิดเห็น 3. แสดงควำม
โดยกำรอ้ำงอิงจำก
คิดเห็นในเชิง
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ วิเครำะห์
ได้
สังเครำะห์ได้

4. ซักถำม และ
นำเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ใน
กำรสัมมนำ

099
100

ข้อสังเกตที่พบ
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน………………………........……………………….. วันที่…….เดือน………….....………..ปี.................
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แบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( 5%)
คาชี้แจง ให้พิจำรณำว่ำนักศึกษำมีกำรปฏิบตั ิเป็นอย่ำงไร ตอบให้ตรงกับกำรปฏิบตั ิของนักศึกษำให้มำกที่สุด โดยมี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
1 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสัง่ หรือบอก
2 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
3 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง
4 หมำยถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นแบบอย่ำงให้ผู้อื่น

สัมมนำกลุ่มย่อยครั้งที่ .......เรือ่ ง..........................................................................................................
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
ชื่อนักศึกษำ

1.น.ส.ธัญรัตน์ ปันเมนท์
2.น.ส.ยลนภำ ใหม่เอี่ยม
3. นำยสหรัฐ รุ่งเรื่อง
.......
.......
.......
82.น.ส.ศศิวิมล คำวันดี
83.นำยอิทธิเดช พำบุ

รหัส
นักศึกษำ
(3ตัว
หลัง)

1. ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำและสมำชิก
ทีมในกำรจัดกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อย

2. ควำมสำมำรถในกำร
แสดงภำวะผู้นำในกำร
ตัดสินใจเฉพำะหน้ำทั้ง
ในกำรทำงำนกลุ่มและ
กำรร่วมสัมมนำทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ของทีม

3. มีควำมรับผิดชอบต่อ
บทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
ตนเอง วิชำชีพ และ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง

001
003
004

099
100

ข้อสังเกตที่พบ
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน……………………………………........……………………….. วันที…่ ….เดือน………….....………..ปี.................
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