รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

ศักยภาพการนาและการบริหารจัดการทางคลินิก
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รหัสวิชา 6084202
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สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6084202 ศักยภำพกำรนำและกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก
(Leadership and Clinical Nursing Management)

2. จานวนหน่วยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
√ พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ  กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
√ กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคทฤษฎี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ประจำคณะพยำบำลศำสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
อำจำรย์ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อำจำรย์สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อำจำรย์ศิริพร
นันทเสนีย์
อำจำรย์อำรียำ
เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์อัญธิฌำ สำยบุญศรี
อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อำจำรย์ ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
1) ที่ปรึกษำคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2) หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำลบำรุงรำษฏร์
3) ผู้แทนจำกฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลวชิรพยำบำล
4) วิทยำกรจำกโรงพยำบำล 5 แห่งๆละ 1 คน
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5. ภาคเรียน / ชั้นปีที่เรียน

ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 ( 83 คน)

6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ไม่มี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี

-

8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 305 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด
กรุงเทพมหำนคร 10700
9. วันที่จัดทา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

1 กรกฎำคม 2562

หมวดทื่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.1 อธิบำยแนวคิด หลักกำร และทฤษฎีทำงกำรบริหำรกำรพยำบำลและกำรนำองค์กรได้
1.2 อธิบำยกระบวนกำรบริหำร เทคนิคกำรบริหำร กำรบริหำรกำรพยำบำล เน้นระดับหอผู้ป่วย และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรคุณภำพได้
1.3 วิเครำะห์ภำวะผู้นำ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้นำ ผู้บริหำรกำรพยำบำลในสถำน
บริกำรสุขภำพทุกระดับ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และจริยธรรมในกำรบริหำร
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน TQF และสภำพกำรบริหำรกำรพยำบำลในปัจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักกำร ทฤษฎีกำรบริหำร กระบวนกำรและหลักกำรบริหำรกำรพยำบำล กำรบริหำรองค์กรใน
ทุกระดับของสถำนบริกำรสุขภำพ เน้นกำรบริหำรงำนในหอผู้ป่วย และกำรนำทีมกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำง
คลินิก ภำวะผู้นำ และศักยภำพที่จำเป็นสำหรับผู้นำทำงกำรพยำบำล กำรบริหำรคุณภำพกำรพยำบำล โดยยึด
หลักจริยธรรมในกำรบริหำร สิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้บริโภค
Concept, principles, and theories of administration; process and principles of nursing
organizations management at all levels of healthcare settings; management of care team and
clinical unit; clinical judgment, leadership, essential competencies of effective nursing leaders;
and quality management regarding to ethical principles of administration, human rights and
consumer rights
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2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 30 ชั่วโมง / ภำคกำรศึกษำ
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ / งานภาคสนาม / การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

-

ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล/
รายกลุ่ม
3.1 นักศึกษำแจ้งควำมจำนงกับผู้สอนล่วงหน้ำ
3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
อาจารย์
อำจำรย์ดร. เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อำจำรย์สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อำจำรย์ศิริพร
นันทเสนีย์
อำจำรย์อำรียำ
เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์อัญธิฌำ สำยบุญศรี
อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อำจำรย์ ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์กิตติวัฒนำ ศรีวงศ์
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

โทรศัพท์
0809749888
0877026799
0891459505
0812984398
0840443015
0863727978
0945586580
0819868734
0830185611

อีเมล
Polenta_add@yhoo.om
Somjit_mom@hotmail.com
S_ntsn@hotmail.com
Areeyashop228@gmail.com
Unticha055@gmail.com
Nssha3@gmail.com
landawat@yahoo.com
kitivadhanasriwong@gmail.com
Pacharin_pr@hotmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
• 4.1.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ หลักจริยธรรม และสิทธิ
ของผู้ป่วย ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรกำรพยำบำล รวมทั้ง
คุณภำพกำรพยำบำล และควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย

วิธีการสอน
1. กำรบรรยำย
2. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำ
เป็นหลัก (Problem – Based
Learning)
2. กำรอภิปรำยโจทย์ปัญหำทำงกำร
พยำบำล และกำรสะท้อนคิด
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วิธีการประเมินผล
1. ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้
ในกลุ่มย่อย (Small Group)
กำรเรียนรู้โดยกำรชี้นำตนเอง
(Self-Directed Learning)
โดยนักศึกษำประเมินตนเอง
เพื่อน และครูตำมแบบฟอร์ม
กำรประเมิน
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
• 4.1.2 แยกแยะควำมถูกต้อง
ควำมดี และควำมไม่ดี ในกำร
บริหำรกำรพยำบำลได้
• 4.1.3 เคำรพในคุณค่ำ และ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และ
ตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
•4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อกำร
กระทำของตนเอง
•4.1.5 มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์
•4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นใน
กำรดำรงตน และกำรปฏิบัติงำน

2. ความรู้
•4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์และศิลป์
ทำงกำรพยำบำล
•4.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรวิจัยและกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร
º 4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สำรสนเทศทำงกำรพยำบำล
º 4.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

วิธีการสอน
3. ศึกษำดูงำนในสถำนบริกำรสุขภำพ
และบุคคลตัวอย่ำงในวิชำชีพกำร
พยำบำล
4.สรุปสำระสำคัญกำรเรียนรู้ กำร
วิเครำะห์พฤติกรรมตนเอง และ
แนวทำงกำรพัฒนำตนเอง
5. ดูแลจัดระเบียบวินัยในกำรเรียน
6. สอดแทรกคุณลักษณะเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ในกิจกรรมกำร
เรียน
7. ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน
(Role model) ในด้ำนกำรแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมที่เหมำะสม
8. ให้กำรเสริมแรง (Reinforcement)
โดยแสดงควำมชื่นชม และสะท้อนกลับ
ทันทีที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำรแสดงออก
เหมำะสม

วิธีการประเมินผล
2. กำรอ้ำงอิงในรำยงำน
3. กำรวิเครำะห์แนวทำงในกำร
พัฒนำตนเอง
4. กำรส่งงำนตำมเวลำที่
กำหนด
5.พฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
(แบบประเมินกระบวนกำรกลุ่ม)

1. บรรยำยร่วมกับกำรอภิปรำย
2. สอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก (PBL)
3. ศึกษำดูงำนในสถำนบริกำรสุขภำพ
4. กำรสรุปสำระสำคัญ และวิเครำะห์
แนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
5. กำรเขียนรำยงำน กำรนำเสนอ กำร
ให้ข้อมูลย้อนกลับ และกำรสะท้อนคิด
6. ฝึกปฏิบัติ จัดทำแผนโครงกำร

1. ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ปัญหำเป็นหลัก
2. กำรเขียนรำยงำนและกำร
นำเสนอ
3. สอบกลำงภำค และปลำย
ภำค ด้วยข้อสอบ MCQ และ
MEQ
4.ประเมินกำรทำแผนโครงกำร
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
3 ทักษะทางปัญญา
1. กำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรองค์กร
พยำบำลในระดับต่ำงๆ
•4.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อนจุด
2. สอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก กำรค้น
แข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำร
คว้ำด้วยตนเองจำกงำนวิจัย
พัฒนำตนเอง
3. กำรสรุปสำระสำคัญในกำรเรียนรู้
•4.3.2 สำมำรถสืบค้น และ
กำรวิเครำะห์ตนเอง และเลือกแนวทำง
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่ ในกำรพัฒนำตนเอง
หลำกหลำย
4. กำรสะท้อนคิดเกี่ยวกับกำรบริหำร
•4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและ
องค์กร และศักยภำพที่จำเป็นสำหรับ
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิงและ
ผู้บริหำร
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ
•4.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและคิดวิเครำะห์อย่ำง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพ และวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งใช้ประสบกำรณ์เป็นฐำน
•4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และกำรวิจัยมำใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำ
•4.3.6สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง
เป็นระบบและสร้ำงสรรค์

วิธีการประเมินผล
1. กำรสรุปแนวคิดสำคัญ และ
กำรวิเครำะห์ตนเอง กำรเสนอ
แนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
2. ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลในกระบวน
กำรเรียนรู้โดยกำรใช้ปัญหำ
เป็นหลัก ตำมแบบฟอร์มกำร
ประเมินกำรสืบค้น(Inquiry
ability)
3. กำรเขียนรำยงำน และกำร
นำเสนอ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้
ในกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
ปัญหำเป็นหลัก โดยกำร
ประเมินตนเอง กำรประเมิน
โดยเพื่อนและครู ตำมแบบ
ประเมินกระบวนกำรกลุ่ม
2..สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกำร
นำเสนอข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำ
จำกกำรวิเครำะห์ อภิปรำย
กลุ่มย่อย และกำรสัมมนำ
3.รำยงำนสรุปรวบยอดจำกกำร
สังเครำะห์ควำมรู้ในกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก

•4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น
มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
และกำรสื่อสำรทำงบวกกับผู้เรียน
ผู้สอน ผู้ใช้บริกำรและผู้ร่วมทีม
สุขภำพ
•4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำ และผู้ตำมอย่ำงมี
ควำมสุข
•4.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำใน
กำรตัดสินใจเฉพำะหน้ำและในกำร

1. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำ
เป็นหลัก
2. กำรสัมมนำหัวข้อเกี่ยวกับบทบำท
ผู้นำทำงกำรพยำบำล
3. กำรสะท้อนคิดเกี่ยวกับผู้นำและ
ศักยภำพที่จำเป็นสำหรับผู้บริหำร

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
ผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
ทำงบวก
•4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง วิชำชีพ
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เป็นหลัก โดยมี
สารสนเทศ
- โจทย์สถำนกำรณ์ปัญหำ
- กำรเรียนรู้โดยกำรชี้นำตนเอง
•4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้ใช้หลัก (Self-Directed Learning)
ตรรกศำสตร์และสถิติในกำร
- กระบวนกำรเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
วิเครำะห์ข้อมูล
(กำรอภิปรำย)
•4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น 2. มอบหมำยให้มีกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพและเหมำะสม จำกสื่อที่หลำกหลำย
ต่อกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดแก่กลุ่ม 3. กำรค้นคว้ำด้วยตนเองจำก Web
คน รวมทั้งสำมำรถแปลควำมหมำย site, E-learning และกำรทำรำยงำน
ข้อมูล ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 4. มอบหมำยให้เตรียม และนำเสนอ
•4.5.3 สำมำรถสื่อสำร ภำษำไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
กำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
•4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จำเป็น
•4.5.5 รู้จักเลือกใช้ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
และจัดกำรข้อมูล

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีการประเมินผล

1. ควำมสำมำรถในกำรสืบค้น
และวิเครำะห์ข้อมูลในกระบวน
กำรเรียนรู้โดยกำรใช้ปัญหำ
เป็นหลัก ตำมแบบฟอร์มกำร
ประเมินกำรสืบค้น(Inquiry
ability)
2. รำยงำนกำรศึกษำดูงำนและ
รำยงำน PBL
3. กำรนำเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์/วันเดือน
หัวข้อเรื่อง
ปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 1
แนะนำกำรเรียนกำร
ศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 สอนรำยวิชำ
13.00 – 13.30 น.
สัปดาห์ที่ 1
หน่วยที่ 1 ความรู้
ศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
13.30 – 15.30 น. บริหาร
1.1 ทฤษฎีกำรบริหำร
(2 ชม.)
1.2 แนวคิดหลักกำร
บริหำรงำน
1.3 หน้ำที่กำรบริหำร
1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กำรบริหำร
1.5 กำรพัฒนำ
คุณลักษณะผู้บริหำรใน
อนำคต
สัปดาห์ที่ 2
หน่วยที่ 2 การบริหาร
ศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 การพยาบาล : เทคนิค
13.00 – 15.00 น. และกระบวนการบริหาร
2.1 ควำมสำคัญของกำร
(2 ชม.)
บริหำรกำรพยำบำล
2.2 กระบวนกำรบริหำร
และเทคนิคกำรบริหำร
- กำรวำงแผน
- กำรจัดองค์กำร
- กำรบริหำรบุคลำกร
- กำรอำนวยกำร
- กำรสื่อสำรและกำร
ประสำนงำน
- กำรควบคุมงำน
- กำรรำยงำน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

-อธิบำยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินผล

อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

- บรรยำยโดยใช้เอกสำรรำยละเอียด
ของรำยวิชำประกอบ
- อภิปรำยหำข้อสรุปวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนร่วมกับนักศึกษำ
- บรรยำยร่วมกับอภิปรำยโดยใช้
power point
- นักศึกษำสรุปบทเรียนเรื่อง ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรและบอก
แนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

อ.ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ

-บรรยำยร่วมกับกำรอภิปรำย

อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

-ศึกษำกำรบริหำรกำรพยำบำลใน
หน่วยงำนที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ โดยแบ่ง
นักศึกษำเป็น 11 กลุ่ม ตำมที่นักศึกษำ
ขึ้นฝึกในวิชำปฏิบัติ ประชุมกลุ่มโดย
อภิปรำย ตอบคำถำมที่กำหนดให้ ให้
แต่ละกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 5 นำที
-นักศึกษำซักถำมและอภิปรำยร่วมกับ
อำจำรย์
-อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
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สัปดาห์/วันเดือน
ปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 3
ศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62
13.00 - 16.00 น.
(3ชม.)

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยที่ 3 การวางแผน
โครงการ การบริหาร
งบประมาณและการ
บริหารวัสดุครุภัณฑ์

- ยกตัวอย่ำงโครงกำร
- ให้นักศึกษำฝึกเขียนโครงกำร
- ยกตัวอย่ำงกำรบริหำรวัสดุครุภัณฑ์
ในหอผู้ป่วย
- ครูสรุปประเด็นสำคัญ
- นักศึกษำสรุปสำระสำคัญของกำร
บริหำรงบประมำณ และบอกแนว
ทำงกำรพัฒนำตนเอง

อ. สมจิต นิปัทหัตถพงศ์

สัปดาห์ที่ 4
ศุกร์ ที่ 6 ก.ย. 62
13.00 - 16.00 น.
(3ชม.)

หน่วยที่ 4 การบริหาร
หอผู้ป่วย
4.1 กำรวำงแผน
4.2 กำรจัดระบบงำน
4.3 กำรจัดอัตรำกำลัง
4.4 ข้อมูลสำรทนเทศใน
หอผู้ป่วยและกำรรำยงำน
4.5 กำรนิเทศติดตำม
ประเมินผล
4.6 กำรบริหำรควำม
เสี่ยง

- บรรยำยร่วมกับอภิปรำย
- ตัวอย่ำงกรณีปัญหำกำรบริหำรในหอ
ผู้ป่วย
- นักศึกษำสรุปสำระสำคัญของกำร
บริหำรกำรพยำบำล และบอกแนว
ทำงกำรพัฒนำตนเอง
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

ผู้แทนจำกฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลวชิรพยำบำล

สัปดาห์ที่ 5
ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62
13.00 - 15.00 น
(2 ชม.)

หน่วยที่ 5 ระบบประกัน
คุณภาพ
- กำรประกันคุณภำพ
โรงพยำบำลและสิทธิ
ต่ำงๆในกำร
รักษำพยำบำล
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำร

- บรรยำยร่วมกับกำรอภิปรำย
- ตัวอย่ำงกรณีศึกษำในองค์กรทั้ง
ภำครัฐและ เอกชน
- นักศึกษำฝึกวิเครำะห์หำสำเหตุของ
ปัญหำ (Root Cause Analysis)
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญของกำร
ประกันคุณภำพควำมปลอดภัยและ
สิทธิของผู้ใช้บริกำร

อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้สอน

อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
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สัปดาห์/วันเดือน
ปี/เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยที่ 7
สัปดาห์ที่ 6
ผู้นาองค์กรพยาบาลสู่ บรรยำยโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62 ความเป็นเลิศในระดับ
13.00 - 15.00 น. นานาชาติ
(2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 6
ทบทวนก่อนสอบ
ศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62
15.00 - 16.00 น
สัปดาห์ที่ 7
ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62
สอบกลางภาค (หน่วยที่ 1- 4)
13.00 - 14.00 น
.สัปดาห์ที่ 8
ศุกร์ที่ 4 ต.ค 62
(2 ชม.)

หน่วยที่ 6 ผู้นาและ
สมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับผู้นา
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำร
บริหำรและกำรนำ
6.2 กำรพัฒนำทีมกำร
พยำบำล
6.3 กระบวนกำร
แก้ปัญหำและกำร
ตัดสินใจ
6.4 กำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรแสดงออก
ที่เหมำะสม
6.5 กำรบริหำรเวลำ
6.6 กำรบริหำรควำม
ขัดแย้ง
6.7 กำรเจรจำต่อรอง
6.8 กำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง
6.9 มนุษย์สัมพันธ์ในกำร
บริหำรทำงกำรพยำบำล

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

- จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำ
เป็นหลัก
แบ่ง นักศึกษำออกเป็น 11 กลุ่มๆละ
10-11 คน
- เปิดโจทย์สถำนกำรณ์ PBL
- นักศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (SDL)
จำกตำรำ วำรสำร ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำร
บริหำร และงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำร

ผู้สอน
ตัวแทนจำกฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลบำรุงรำษฏร์

อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

ทีมอำจำรย์ผู้สอน
อ.ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อ. สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
อ. ศิริพร นันทเสนีย์
อ. อัญธิฌำ สำยบุญศรี
อ. ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อ. ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อ. กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
อ. อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อ. พัชรินทร์ พรมสอน
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สัปดาห์/วันเดือน
ปี/เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

6.10 กำรสร้ำงขวัญ
กำลังใจและกำรสร้ำงจูงใจ
6.11 จริยธรรมในกำร
บริหำร
6.12 กำรเสริมสร้ำงพลัง
อำนำจทำงวิชำชีพ
สัปดาห์ที่ 9
หน่วยที่ 6 ผู้นาและ
- นักศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง นำ
ศุกร์ที่ 11 ต.ค 62 สมรรถที่จาเป็นสาหรับ ควำมรู้ของแต่ละคนมำสังเครำะห์ และ
13.00 - 15.00 น. ผู้นา (ต่อ)
นำไปใช้แก้ปัญหำโจทย์สถำนกำรณ์
( 2 ชม.)
- ครูซักถำมให้มีกำรสะท้อนคิด
- นักศึกษำสรุปสำระสำคัญจำก
สถำนกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
เป็นหลัก
- อภิปรำยกลุ่มย่อยเกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรพยำบำลแนวใหม่ :3 ประเด็น
1) ด้ำนผู้นำทำงกำรพยำบำล
2) ด้ำนวิชำชีพกำรพยำบำล
3) ด้ำนกำรศึกษำพยำบำล
สัปดาห์ที่ 10
หน่วยที่ 6 ผู้นาและ
- ปิดโจทย์สถำนกำรณ์ PBL
ศุกร์ที่ 18 ต.ค 62 สมรรถนะที่จาเป็น
- นักศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองนำควำมรู้
13.00 - 15.00 น. สาหรับผู้นา (ต่อ)
ของแต่ละคนมำสังเครำะห์และนำไปใช้
( 2 ชม.)
แก้ปัญหำในโจทย์สถำนกำรณ์
- ครูซักถำมให้มีกำรสะท้อนคิด
- นักศึกษำสรุปสำระสำคัญจำก
สถำนกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
เป็นหลัก
- นักศึกษำนำเสนอผลกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก และ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้จำก
บทเรียน
- นักศึกษำสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด
และบอกแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้สอน

ทีมอำจำรย์ผู้สอน
อ.ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อ. สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
อ. ศิริพร นันทเสนีย์
อ. อัญธิฌำ สำยบุญศรี
อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิท
อ.กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
อ.อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อ.พัชรินทร์ พรมสอน
ทีมอำจำรย์ผู้สอน
อ.ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อ. สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
อ. ศิริพร นันทเสนีย์
อ. ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อ. ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อ. กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
อ. อัญธิฌำ สำยบุญศรี
อ. อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อ. พัชรินทร์ พรมสอน
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สัปดาห์/วันเดือน
หัวข้อเรื่อง
ปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 10
หน่วยที่ 6 ผู้นาและ
ศุกร์ที่ 18 ต.ค 62 สมรรถนะที่จาเป็น
15.00 - 16.00 น. สาหรับผู้นา
( 1 ชม.)

สัปดาห์ที่ 11
หน่วยที่ 8 การบริหาร
ศุกร์ที่ 25 ต.ค 62 องค์การพยาบาล
09.00 - 12.00 น.
( 3 ชม.)

สัปดาห์ที่ 12
ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62
13:00-15.00 น
(2 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

- นักศึกษำสอบถำมประเด็นที่ยังไม่
เข้ำใจ
- อำจำรย์ตอบคำถำมและสรุปประเด็น
สำคัญทั้งหมด

ทีมอำจำรย์ผู้สอน
อ. สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
อ. ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อ. ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อ. อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อ. พัชรินทร์ พรมสอน

- แบ่งนักศึกษำออกเป็น 5 กลุ่มๆละ
16 - 17 คน ศึกษำดูงำนกำรบริหำร
กำรพยำบำลใน สถำนพยำบำล 5
แห่ง คือ
- รพ.สต. กระทุ่มล้ม
- รพ.บำรุงรำษฎร์
- รพ. เทพธำรินทร์
- สถำบันโรคทรวงอก
- ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก

- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพยำบำล
จำกภำยนอก (อำจำรย์แต่ละ
แห่ง)
- อ.สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
- อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
- อ.กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน

หน่วยที่ 8 การบริหาร - สรุปรำยงำนจำกกำรศึกษำดูงำน
ทีมอำจำรย์ผู้สอน
องค์การพยาบาล (ต่อ) - นำเสนอกำรศึกษำดูงำน
- อ.สมจิต นิปัทหัตถพงศ์
- นักศึกษำวิเครำะห์จุดเด่น และข้อ
- อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
ควรพัฒนำแต่ละสถำบัน
- อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
- ครูสรุปสำระสำคัญ
- อ.กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
- นักศึกษำสรุปควำมรู้ที่ได้รับจำก
- อ.พัชรินทร์ พรมสอน
กำรศึกษำดูงำนทั้งหมด
- นักศึกษำวิเครำะห์จุดเด่น ข้อควร
พัฒนำของตนเองและบอกแนวทำงใน
กำรพัฒนำตนเอง
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

สัปดาห์ที่ 13
ทบทวนสาระสาคัญ
ศุกร์ที่ 8 พ.ย 62
13.00 - 14.00 น.
( 1 ชม.)
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

- อำจำรย์สรุปสำระสำคัญ
- เปิดโอกำสให้นักศึกษำสอบถำม

ทีมอำจำรย์ผู้สอน
อ.ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อ.ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
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สัปดาห์/วันเดือน
ปี/เวลา
สัปดาห์ที่ 14
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย 62
13.00 - 16.00 น.
( 3 ชม.)

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยที่ 9 สมรรถนะ
ทางการบริหารการ
พยาบาล ในศตวรรษที่
21

- บรรยำยร่วมกับกำรอภิปรำย โดยใช้
power point
- น.ศ. สรุปประเด็นสำคัญของกำร
บริหำรและบอกแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตนเอง
สอบปลายภาค
ข้อสอบ MCQ และ MEQ หน่วยที่ 1-7

สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 22 พ.ย 62
13.00 - 15.00 น.

ผู้สอน
ที่ปรึกษำคณบดี
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อ.ดร.เบญจำ เตำกล่ำ

กรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบ

2. แผนการประเมินการเรียนรู้
การประเมิน
(1)
(2)

(3)
(5)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.2.2, 4.2.4, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.5.1
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.3.6, 4.4.1,
4.5.1, 4.5.3, 4.5.4,4.5.5

4.1.2, 4.1.3, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.4,
4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.5.2, 4.5.3,, 4.5.5

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
สอบ
- สอบกลำงภำค
- สอบปลำยภำค
รำยงำน
- รำยงำนกำรบริหำรจัดกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง
- กำรศึกษำดูงำน เทคนิคกำร
บริหำรและภำวะผู้นำ
- PBL
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
(RCA, Project)
กำรนำเสนอรำยงำน
- PBL
- กำรศึกษำดูงำน
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำ
เป็นหลัก (ประเมินทั้งกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรสืบค้น ตำมแบบ
ประเมิน)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
กาหนด การประเมินผล
7
15

30 %
30 %

2

5%

11

5%

10

5%

3, 5

5%

10
11
8,9,10

5%
5%
10 %
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
กำรประเมินผลกำรเรียน ใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ำกว่ำ50
3 แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและหำแนวทำงแก้ปัญหำไขร่วมกับอำจำรย์ประจำกลุ่ม
2. ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ประจำกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
3. กรณีที่คะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์ให้ซ่อม 1 ครั้ง คิดคะแนนหลังซ่อม ไม่เกินร้อยละ 60 หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์คิด
คะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด และมอบหมำยงำนให้นักศึกษำเพิ่มเติมจนบรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา การบริหารการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จานวน

ระดับการวัด
(Formative)

ชั่วโมง

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิเคราะห์

รู้ จา
เข้า ใจ

นา ไปใช้

วิเคราะห์

ข้อ

นาไป ใช้

หน่วยที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
บริหำร
หน่วยที่ 2 กำรบริหำรกำรพยำบำล
หน่วยที่ 3 กำรวำงแผนโครงกำรและ
กำรบริหำรวัสดุครุภัณฑ์
หน่วยที่ 4 กำรบริหำรหอผู้ป่วย
หน่วยที่ 5 กำรประกันคุณภำพ
โรงพยำบำล
หน่วยที่ 6 ผู้นำและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับผู้นำ
หน่วยที่ 7 ผู้นำองค์กรพยำบำลสู่ควำม
เป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
หน่วยที่ 8 กำรบริหำรองค์กำร
พยำบำล (ศึกษำดูงำนและนำเสนอ)
หน่วยที่ 9 สมรรถนะทำงกำรบริหำร
กำรพยำบำล ในศตวรรษที่ 21
(บรรยำยพิเศษ)
ทบทวนสำระสำคัญ
เนื้อหาที่มีการใช้ MCQ วัด รวม

รวม

รู้จา
เข้าใจ

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Summative)

2

2

3

3

2

-

-

1

-

11

2
3

2
3

3
4

3
5

2
3

-

-

1

1
-

11
16

3
2

4
-

4
-

5
-

2
-

2

3

3

1
2

16
10

7

-

-

-

-

5

8

8

9

30

2

-

-

-

-

3

3

3

1

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 9 10 14

16

14

104

1
- - 20 11 14 16
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิตยำ ศรีญำณลักษณ์ (2554) การบริหารการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 4 โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบัน
พระบรมรำชชนกกระทรวงสำธำรณสุข, กรุงเทพฯ: บริษัท ธนำเพลส จำกัด
เสำวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, อรุณรัตน์ เทพนำ และ ธัญยรัตน์ องค์มีเกียรติ. (2559). การบริหารการพบาบาล
ยุค 4G Plus, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ TBS Product.
2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บุญใจ ศรีสถิตนรำกูร. (2551) ภาวะผู้นาและกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรษที่ 21,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
รัตติกรณ์ จงวิศำล. (2556) ภาวะผู้นา:ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
Roussel L., Thomas P. L. & Harris J. L. (2016) Management and leadership for nurse
administrator, 7thed., Burlington: Jones & Bartlett Publishers Learning, LLC, an
Ascend Learning Company .
Journal Nursing Administration Quarterly
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือ
พวงทิพย์ ชัยพิบำลสฤษดิ์. (2551) คุณภาพการบริหารการพยาบาล, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
1.2 กำรประเมินกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ประเมินตนเองด้วย แบบฟอร์มกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน (Course design
checklist) เสนอผ่ำนฝ่ำยวิชำกำร
2.2 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำร
วิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดย
นักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
2.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน
2.4 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
2.5 ผลกำรสอบ/ กำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน กำรประชุมทีมผู้ร่วมสอน ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะพยำบำล
ศำสตร์ เพื่อร่วมกันวำงแผนปรับปรุงพัฒนำรำยวิชำ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำและใช้แบบประเมินจำกนักศึกษำ
4.2 อำจำรย์ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 กำรทวนสอบจำกกำรออกข้อสอบ กำรประเมินผลงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ กำรให้คะแนนและ
กำรตัดเกรด
5.2 ดำเนินงำนทบทวนโดยทีมผู้สอนในสำขำวิชำเดียวกัน เพื่อร่วมพิจำรณำกำรประเมินผลและแก้ไข
5.3 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อพิจำรณำและนำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบ
5.4 ประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน พร้อมนำผลไปปรับปรุงในภำคเรียนต่อไป
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