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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6021202 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
(Nursing theory and Core Concept in Nursing Profession

2. จํานวนหนวย

2(2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสมจิต นิปทธหัตถพงศ
อาจารยผูสอน
อาจารยภิญญา หนูภักดี
อาจารยสมจิต นิปทธหัตถพงศ
อาจารยศิริพร นันทเสนีย
อาจารยวรภัทร ทองใบ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

อาจารยเพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อาจารยนงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อาจารยเพลินตา พิพัฒนสมบัติ
อาจารยเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่เรียน 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาสามารถ อธิบายถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลได พรอมทั้งสามารถเลือกสรรทฤษฎี แนวคิด และ
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หลักทางการพยาบาลแบบองครวมมาวางแผนใหการพยาบาลแกบุคคลทุกชวงวัยไดอยางเหมาะสมกับปญหา
สุขภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
2.3 เพื่อสง เสริม การจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนรูป ธรรม และสามารถ
บูร ณาการใชกับชีวิตประจําวัน ควบคูไปกับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนัก ศึก ษาคนควาความรูจ าก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาความรูทางการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และการพยาบาล ตัวอยางการประยุกตใชทฤษฎี และแนวคิดหลักทางการพยาบาลที่
เลือกสรรในการใหการพยาบาลแบบองครวม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง

ไมมี

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก 1. ปฐมนิเทศรายวิชาเกี่ยวกับ
1. พฤติกรรมการเขาหองเรียน
ศาสนา ทฤษฎีจริยศาสตรและ
ระเบียบวินัยที่พึงประสงค
การการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2. มอบหมายงาน กําหนด ติดตาม ตรงกําหนดเวลา
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ผลการเรียนรู
วิชาชีพ
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
ความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 รับผิดชอบตอตนเอง
สวนรวม และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีวินัย ใฝรู ซื่อสัตย และ
เสียสละ
2. ความรู
4.2.1 อธิบายธรรมชาติของมนุษย
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และการ
พยาบาล โดยเชื่อมโยง ความรู
ทางการพยาบาล แนวคิด
และทฤษฎีทางการพยาบาลได
4.2.2 อธิบายถึงการพัฒนา
ความรูทางการ พยาบาล แนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาลได
4.2.3 วางแนวทางการใหการ
พยาบาลแบบองครวมโดยเลือก
ทฤษฎีและแนวคิด หลักทางการ
พยาบาล ไดอยางเหมาะสมกับ
ปญหาสุขภาพทุกชวงวัย
4.2.6 สามารถอธิบายวัฒนธรรม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติการ
พยาบาล

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
และควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตาม 2. พฤติกรรมการทํางานกลุมทั้ง
ระเบียบของคณะ
จากการสังเกตของผูสอนและจาก
การประเมินของเพื่อนรวมกลุม

1. บรรยายโดยPower Point
2. แบงกลุมมอบหมายหัวขอให
นักศึกษาอภิปรายภายในกลุมสรุป
ประเด็นพรอมนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
3. อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
สําคัญในแตละหัวขอที่นักศึกษา
นําเสนอพรอมตอบขอ ซักถาม
4. แบงกลุมมอบหมายใหนักศึกษา
ทดลองใชแบบประเมินภาวะ
สุขภาพ
5. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
รายงานการวางแผนใหการ
พยาบาลผูปวยโดยการประยุกตใช
ทฤษฎีที่ไดเลือกสรรพรอมนําเสนอ

1. พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
2. การตอบคําถามและการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษา
3. รายงานการประเมินภาวะ
สุขภาพ
4. สาระสําคัญในการนําเสนอ
ของแตละกลุม
5. รายงานกรณีศึกษา
6. การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
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ผลการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 มีการพัฒนาแนวคิดในการ
ปรับตัว เพื่อสุขภาวะของตนเอง
และครอบครัว
4.3.2 สามารถสืบคน ขอมูลการ
วิจัยทางสุขภาพ และการวิจัยดาน
อื่นๆที่เกี่ยวของกับปญหา
สุขภาพ โดยใชระบบสารสนเทศ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน
4.3.3 มีความรูเกี่ยวกับการใช
ทฤษฎีทางการพยาบาลที่สามารถ
นํามาใชแกปญหาสุขภาพไดอยาง
เหมาะสมทุกชวงวัย
4.3.4 สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเอง และให
คําแนะนําแกครอบครัว เพื่อ
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอภาวะ
สุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคในการอภิปรายกลุม มี
ความสนใจ ตั้งใจสื่อสาร อยาง
สรางสรรค
4.4.2 มีความสามารถในการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งงาน
รายบุคคล และงานกลุม
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เขาเรียน (ความสม่ําเสมอและ
การตรงตอเวลา)

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหนักศึกษาพัฒนา
หองพักของนักศึกษาโดยถายภาพ
กอนและหลังการพัฒนา
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
รายงานการวางแผนใหการ
พยาบาลผูปวยโดยการประยุกตใช
ทฤษฎีที่ไดเลือกสรรพรอมนําเสนอ
3. มอบหมายใหนักศึกษาพัฒนา
สิ่งแวดลอมในหองพักของตนเอง
ใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี และเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได

1. เปรียบเทียบภาพถายกอน
และหลังการพัฒนา
2. ความสมบูรณของรายงาน
3. วิธีการนําเสนอ
4. เปรียบเทียบภาพถายกอน
และหลังการพัฒนาหองพัก
พรอมติดตามการสรางลักษณะ
นิสัยการดูแลหองพักตลอดภาค
การศึกษา
5. ผลการสอบ

1. แบงกลุมมอบหมายหัวขอให
นักศึกษาอภิปรายภายในกลุมสรุป
ประเด็นพรอมนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
รายงานการวางแผนใหการ
พยาบาลผูปวยโดยการประยุกตใช
ทฤษฎีที่ไดเลือกสรรพรอมนําเสนอ
3. ใหนักศึกษาทั้งชั้นรวมสราง
กติกาการเขาชัน้ เรียน

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
2. จากการประเมินของเพื่อน
รวมกลุม
3. ความสมบูรณของรายงาน
4. สงตามกําหนดเวลา
5. บันทึกเวลาการเขาชั้นเรียน
ตลอดเทอม
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ผลการเรียนรู
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2 มีสามารถในการวิเคราะห
และเลือกใชสถิติ ขอมูลเพื่อการ
อางอิง
4.5.3 มีความสามารถในการ
ติดตอ สื่อสารไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ บุคคล และกลุม
บุคคล ทุกชองทางการ
ติดตอสื่อสาร
4.5.4 มีสามารถในการสืบคน
ขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร /
อินเตอรเน็ต
4.5.5 สามารถเลือกและใชสื่อใน
การนําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
รายงานการวางแผนใหการ
พยาบาลผูปวยโดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีที่ไดเลือกสรร
พรอมนําเสนอ
2. ใหนักศึกษาสงเนื้อหารายงาน
ทางอินเตอรเน็ตเพื่อรับ
ขอเสนอแนะจากอาจารยประจํา
กลุม

1. วิธีการนําเสนอ
2. การอางอิงในรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอเรื่อง
ที่
1 แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

- อาจารยผูรับผิดชอบ แนะนํา
อ. สมจิต
ลักษณะวิชา วิวธิ ีการเรียน การวัด
และการประเมินผล

หนวยที่ 1 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการ - ใหนักศึกษาแบงเปน 10 กลุมๆ
พยาบาล
ละ 9 – 10 คน จับฉลากเลือก
1.1 ความหมายของทฤษฎีการพยาบาล
หัวขอ ทั้งหมด 5 หัวขอๆละ 2

อ. ภิญญา
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง
1.2 ความสําคัญของทฤษฎีการพยาบาล

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

กลุม ใหนักศึกษาอภิปรายในกลุม
สรุปประเด็นเพื่อนําเสนอหนาชั้น
เรียน(ใชเวลา 15 นาที) นําเสนอ
กลุมละ 5 นาที หัวขอที่ใชในการ
อภิปราย
1. การพยาบาลคืออะไร
2. องคความรูของพยาบาลมี
อะไรบาง
3. ความหมายของวิชาชีพ
4. ความสําคัญของวิชาชีพการ
พยาบาล
5. ทําไมตองมีทฤษฎีการพยาบาล
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
และ ตอบขอซักถาม
หนวยที่ 2 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับมโนมติ - บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
อ. ภิญญา
2.1 ความหมาย ความสําคัญของมโนมติหลัก Point เกี่ยวกับโนมติหลัก และ
2.2 องคประกอบหลักของมโนมติหลัก
การพยาบาลแบบองครวม
2.3 ความสัมพันธของมโนมติหลักทางการ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
พยาบาล 4มโนมติ
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
หนวยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับองครวมและการ ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
พยาบาลแบบองครวม
ประเด็น
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับองครวม
3.2 การพยาบาลแบบองครวม
หนวยที่ 4 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาล - บรรยายเนื้อหา ทฤษฎีการ
อ.ศิริพร
4.1 ทฤษฎีการสื่อสาร
สื่อสาร และทฤษฎีพัฒนาการ โดย
4.2 ทฤษฎีพัฒนาการ
ใช Power Point
4.3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
4.4 ทฤษฎีระบบ
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
ประเด็น
- บรรยายเนื้อหาทฤษฎีปฏิสัมพันธ
และ ทฤษฎีระบบ โดยใช Power
Point
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

4

หนวยที่ 5 แบบแผนสุขภาพของกอรดอน
5.1 ประวัติสวนตัว
5.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
5.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
5.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

5

สอบหนวยที่ 1 - 5

5

หนวยที่ 6 ทฤษฎีสิ่งแวดลอมของ ไนติงเกล
6.1 ประวัติสวนตัว
6.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
6.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
6.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

ประเด็น
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
อ.เนตรรัชนี
Point เกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว
อ.ภิญญา
หลักการพื้นฐานของทฤษฎี ทัศนะ อ.สมจิต
แมบททางการพยาบาล และ การ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
- อาจารยสาธิตการซักประวัติและ
การตรวจรางกาย
- ใหนักศึกษาแบงกลุม ฝกการซัก
ประวัติ และการตรวจรางกาย
ผูปวย พรอมบันทึกขอมูลลงใน
แบบประเมินสุขภาพ 11 แบบแผน
- อาจารยประจํากลุมและนักศึกษา
รวมแสดงความคิดเห็น
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็นสําคัญ
และตอบขอซักถาม
อ. สมจิต
อ.เพลินตา
- บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติ อ. สมจิต
หลักการพื้นฐานและมโนทัศนหลัก
ของทฤษฎีสิ่งแวดลอมโดยใช
Power Point
- ใหนักศึกษาอาสาสมัคร 2 คน ดู
ภาพ 2 ภาพ(โดยทีละคนใชเวลาคน
ละ 1 นาที)เปรียบเทียบความ
แตกตางของภาพทั้ง 2โดยใช
หลักการสังเกต
- อาจารยเฉลยจุดแตกตางของ
ภาพ ทั้ง 2 พรอมสรุปหลักการ
สังเกตในการปฏิบัติการพยาบาล
- อาจารยนําเสนอภาพถายใน
หองพักของนักศึกษาใหนักศึกษา
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สัปดาห
ที่

หัวขอเรื่อง

6

การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการจัด
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ

7

หนวยที่ 7 ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
7.1 ประวัติสวนตัว
7.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
7.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
7.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

8

หนวยที่ 8 ทฤษฎีการดูแลตนเองของรอยย
8.1 ประวัติสวนตัว
8.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
8.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
8.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

รวมกัน วิพากษ ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฏีสิ่งแวดลอม
- บรรยายหลักการดูแลหองพัก อ.ณัฐนาฏ
ดวย Power Point
- ภาพถายตัวอยางหองพักที่ถูก
สุขลักษณะ
- มอบหมายใหนักศึกษาพัฒนา
หองพักนักศึกษาตามกรอบแนวคิด
ทฤษฏีสิ่งแวดลอม(สงภาพถายกอน
และหลังการพัฒนา
- อาจารยตรวจเยี่ยมหองพัก
นักศึกษาเปนระยะๆ ตลอดภาค
การศึกษา
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
อ.เพลินตา
Point เกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว
หลักการพื้นฐานของทฤษฎี ทัศนะ
แมบททางการพยาบาล และ การ
นําทฤษฎีมาประยุกต ใชในการ
พยาบาล
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
- บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด อ.วรภัทร
ทฤษฎีและมโนทัศนโดยใช Power
Point
- ใหนักศึกษาชมวีดีทัศนเรื่อง
“แนวคิดในการปรับตัวของการ
ดําเนินชีวิต” ใชเวลาประมาณ
15 นาที
- ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นการปรับตัวในวีดีทัศนที่ได
ชมเปรียบเทียบกับทฤษฎีการดูแล
ตนเองของรอยย
- แบงกลุมนักศึกษาเปน 8 กลุมๆ
ละ 11-12 คน แจกสถานการณ
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ที่

หัวขอเรื่อง
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หนวยที่ 9 ทฤษฎีระบบดูแลสุขภาพของนิ
วแมน
9.1 ประวัติสวนตัว
9.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
9.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
9.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

10

หนวยที่ 10 ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
10.1 ประวัติสวนตัว
10.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
10.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
10.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

จําลองใหกลุมรวมอภิปรายตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแล
ตนเองของรอยยพรอมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
สําคัญ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
อ.นงลักษณ
Point เกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว
หลักการพื้นฐานของทฤษฎี ทัศนะ
แมบททางการพยาบาล และ การ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
- เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายใหนักศึกษา
เขียน mind mapping เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ไดเรียน
- นําเขาสูบทเรียนดวยนิทานธรรม อ.สมจิต
เรื่อง” วัวรองไห”
- ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคติธรรมที่ไดรับ
- อาจารยผูสอนเชื่อมโยงประเด็น
กับทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
Pointเกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว
หลักการพื้นฐานของทฤษฎี ทัศนะ
แมบททางการพยาบาล และ การ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
พยาบาล
- เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย อาจารย
ผูสอนตอบขอซักถาม และสรุป
- แบงกลุมนักศึกษาเปน 10 กลุม
มอบหมายใหแตละกลุมระดม
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กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

สมองเกี่ยวกับ “กระบวนการดูแล
มนุษย” ที่มีลักษณะเปนพลวัตรตาม
แนวคิดของวัตสัน
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็น
สําคัญพรอมยกตัวอยางงานวิจัย
11

12

13

ทฤษฎีระบบดูแลสุขภาพของนิวแมน
(อ.นงลักษณ)
ทฤษฎีการดูแลตนเองของรอยย(อ.วรภัทร)
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม(อ.เพลินตา)
ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน(อ.สมจิต)
ทฤษฎีระบบดูแลสุขภาพของนิวแมน
(อ.นงลักษณ)
ทฤษฎีการดูแลตนเองของรอยย(อ.วรภัทร)
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม(อ.เพลินตา)
ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน(อ.สมจิต)
การประยุกตใชทฤษฎีทางการพยาบาลที่
เลือกสรร

14

การประยุกตใชทฤษฎีทางการพยาบาลที่
เลือกสรร

15

การประยุกตใชทฤษฎีทางการพยาบาลที่
เลือกสรร

- นักศึกษาเขาพบอาจารยประจํา
กลุมเพื่อเตรียมการนําเสนอทฤษฎี
การพยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
- ประชุมกลุม

- นักศึกษานําเสนอทฤษฎีการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมละ 30 นาที
- นักศึกษาในชั้นเรียนรวมอภิปราย
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- นักศึกษานําเสนอทฤษฎีการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมละ 30 นาที
- นักศึกษาในชั้นเรียนรวมอภิปราย
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- นักศึกษานําเสนอทฤษฎีการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมละ 30 นาที
- นักศึกษาในชั้นเรียนรวมอภิปราย
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

16
สอบปลายภาค

อ.สมจิต
อ.เพลินตา
อ.วรภัทร
อ.นงลักษณ
อ.สมจิต
อ.เพลินตา
อ.วรภัทร
อ.นงลักษณ
อ.สมจิต
อ.เพลินตา
อ.วรภัทร
อ.นงลักษณ
อ.สมจิต
อ.เพลินตา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
1

2

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4
4.1.5, 4.4.4
4.1.2 , 4.1.3, 4.1.4
4.1.5, 4.2.3, 4.3.3
4.4.1, 4.4.2
4.1.5, 4.1.4, 4.3.1
4.3.3, 4.3.4, 4.4.2
4.2.1, 4.2.3, 4.2.6,
4.3.2, 4.3.3, 4.4.1
4.4.2, 4.5.3, 4.5.2
4.5.4 , 4.5.5
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.3.1, 4.3.3

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
- พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสงงาน

สัปดาหที่ สัดสวนการ
กําหนด ประเมินผล
ตลอด
เทอม

5%

- รายงานการเก็บขอมูลตามแบบประเมิน
สุขภาพ 11 แบบแผนของกอรดอน

- ภาพถายการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
พรอม ขอเสนอแนะ
- รายงานการประยุกตใชทฤษฎีการ
พยาบาล
- การนําเสนอการประยุกตใชทฤษฎี
การ พยาบาล
1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

5%
ตลอด
เทอม
14,15,1
6

5%
10%
5%

5
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30 %
40%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบวิชารับทราบผลการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียนเทอมที่ 1
3.2 สังเกตจากการตอบคําถามระหวางการเรียนการสอนโดยเนนผูที่มีผลการเรียนออน
3.3 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม และนําเสนอหนาชั้นเรียน
3.4 ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคล
3.5 ประเมินความรูของนักศึกษาจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
3.6 ภายหลังการประเมินผล ชวยสอนซอมเสริม ใหนักศึก ษาที่สอบไดคะแนนต่ํากวา 60% และทําการ
ประเมินความรูใหมอีกครั้ง
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ฟาริดา อิบราฮิม.(2546). ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล.กรุงเทพฯ: สามเจริญ
พาณิชย.
Tomey A.M.,& Alligood M.R.(2006). Nursing theorists and their work. St. Louis: Mosby
Elsevier.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2539). พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพไทยสวาง.
คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล.(2549).การพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการการพยาบาล. นนทบุรี:โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จันทรเพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ และ รัตนาภรณ ศิริวัฒนชัยพร.(2547). แนวคิดพื้นฐาน
ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล.กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากัด.
สายสวาท เผาพงษ. (2542) . พัฒนาการพยาบาล.. กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชางจํากัด.
Christensen, B.L. & Kockrow, E. O. (2006). Foundations of nursing. (5th ed.) St. Louis:
Mosby.
Delaune, S.C., & Ladner, P.K. (2006). Fundamentals of nursing. (3rd ed.). New York:
Thomson.
Ellis, J. R.& Bentz, P.M. (2007). Modules for basic nursing skills.(7th ed.).
Philadelphia:Lippincott.
Kozier, B., Erb, G., Berman, A.& Snyder, S. (2004). Fundamentals of nursing. (7th ed.).
New Jersey: Pearson.
Timby, B.K. (2005). Fundamental nursing skills and concepts. (8th ed.).
Philadephia:Lippincott (5th ed.)Philadephia: Lippincott.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการการสัมมนาปญหาการเรียนการสอนประจําประหวางอาจารย นักศึกษา
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

หัวขอสอน

จํา

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมินคา

รวม

ช.ม

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)
วิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล

หนวยที่ 1 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการพยาบาล
หนวยที่ 2 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับมโนมติ
2.1 ความหมาย ความสําคัญของมโนมติหลัก
2.2 องคประกอบหลักของมโนมติหลัก
2.3 ความสัมพันธของมโนมติหลักทางการ
พยาบาล 4 มโนมติ
หนวยที่ 3 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับองครวมและการ
พยาบาลแบบองครวม
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับองครวม
3.2 การพยาบาลแบบองครวม
หนวยที่ 4 ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาล
4.1 ทฤษฎีการสื่อสาร
4.2 ทฤษฎีพัฒนาการ
4.3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ
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4.4 ทฤษฎีระบบ
หนวยที่ 5 แบบแผนสุขภาพของกอรดอน
5.1 ประวัติสวนตัว
5.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
5.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
5.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล
หนวยที่ 6 ทฤษฎีสิ่งแวดลอมของไนติงเกล
6.1 ประวัติสวนตัว
6.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
6.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
6.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล
หนวยที่ 7 ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
7.1 ประวัติสวนตัว
7.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
7.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
7.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล
หนวยที่ 8 ทฤษฎีการดูแลตนเองของรอยย
8.1 ประวัติสวนตัว
8.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
8.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
8.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล
หนวยที่ 9 ทฤษฎีระบบดูแลสุขภาพของนิวแมน
9.1 ประวัติสวนตัว
9.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
9.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
9.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล
หนวยที1่ 0 ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
10.1 ประวัติสวนตัว
10.2 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี
10.3 ทัศนะแมบททางการพยาบาล
10.4 การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการพยาบาล

เขาใจ

หัวขอสอน

จํา

28

2

2

4

2

-

-

10

2

2

2

4

2

-

-

10

2

2

2

4

2

-

-

10

2

2

2

4

2

-

-

10

2

2

2

4

2

-

-

10

2

2

2

4

2

-

-

10

2

20

26

40 15

-

- 100 20

29

