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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6083101 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
(Laws and Professional Ethics)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนิภา ลีสุคนธ
อาจารยผสู อน
อาจารยในคณะพยาบาลศาสตร และวิทยากรจากภายนอก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกตอไปนี้ในนักศึกษา
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1.1 การดําเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพฯ ที่อยูในกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.2 การมีจิตอาสา มีความออนโยน เมตตา มีความสุขจากการแบงปนใหผูอื่น
1.3 ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีมุมมองบวกตอ คุณคาของวิชาชีพ ทั้งดานการประกอบวิชาชีพสวนตน และ
การเกื้อกูลชีวิตอื่นในขณะเดียวกัน รวมทั้งคุณคาของความดี ความงาม อื่นๆ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปทางกฎหมาย และจริยศาสตร กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ หลักคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิ ชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล หลักการตัดสินใจทางจริยธรรมในคลินิก
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง 8 ชม. (เพื่อชวยเหลือผูเรียนให
เกิดผลสัมฤทธิทางการเรียน )

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชม. โดย นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่ มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูความเขาใจในหลัก 1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
1. คุณภาพของรายงาน
ศาสนา ทฤษฎีจริยศาสตร หลัก
การเรียน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
และรายบุคคล
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ผลการเรียนรู
4.1.2 มีโลกทัศนทางบวกตอชีวิต
ใหคุณคาของความดี ความงามของ
ชีวิต แยกแยะ ความถูกผิดได
4.1.3 มีความรูและความเขาใจใน
แนวทางการประกอบวิชาชีพฯที่
เคารพคุณคาและศักดิ์
ศรีของความเปนมนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตองานที่
มอบหมายทั้งของตนเองและและ
สวนรวม
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย ใหความสําคัญ
ตอการปฏิบัติ งานที่มีเปาหมายจาก
ความสุขใจที่ไดจากการเปนผูให
(จิตอาสา)
4.1.6 มีความรูความเขาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการ
ปฏิบัติงานในคลินิกและแนวทางการ
จัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพและการปฏิบัติงาน
4.1.7 มีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงานที่ดี
4.1.8 มีความรูและความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหผูปวย
/ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิ
ของตนเอง

วิธีการสอน
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. ฝก สรางความกระจางใน
ตัวเองเกี่ยวกับการใหคุณคาตางๆ
ความถูกผิด ความดี ความงาม
โดยใชกระบวนการ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการวิพากษ
(critique) การสะทอนยอนคิด
(reflective) การอภิปราย
ประเด็นปญหาการดําเนิน ชีวิต
และการประกอบวิชาชีพ ผาน
กรณีศึกษาในแงมุมดานกฎหมาย
และจริยธรรมในชั้นเรียน จาก
รายงานที่ไปศึกษาคนควา และ
นําเสนอ (รายงานกลุม) โดย
เรื่องราวนั้น นํามาจาก
4.1 สื่อ CD (เปนเรื่องราว,
Role play, Dialog ฯลฯ)
4.2 จากการสังเกตสถานการณ
จริงในหอผูปวย การฟงเรื่องราว
ของผูรับบริการ ทีเ่ ปนประเด็น
จริยธรรม
4.3 กรณีศึกษา ที่เปนตัวอยาง
จริง จากสภาการพยาบาล
5. จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม
(2 วันนอกเวลา) โดยมีแกน
(core) ใหนักศึกษาฝกใชความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพเพื่อ วิเคราะห
ประเด็นจากกรณีศึกษาในหอ
ผูปวยจริง รวมทัง้ ไดรับการ
ถายทอดผานประสบการณที่เปน
เรื่องเลาดีๆและที่เลวรายจาก
ผูทรงคุณวุฒิและผูเสียหายที่เปน
ผูรับบริการทางการแพทย
6 ฝกความรับผิดชอบ วินัย
ความเสียสละผานการทํางานเปน
ทีม

วิธีการประเมินผล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5. พฤติกรรมขณะอยูใน
หองเรียน ความสนใจ ความ
ตั้งใจและสมาธิในการฟง และ
ทักษะการเรียนรูตางๆ
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2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิตและทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรพื้นฐานทาง
กฎหมายทั่วไปกฎหมายอาญาและ
กฎหมายแพงทั่วไปเฉพาะ ที่เกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาลฯ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลฯ และ
กฎหมายสาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับศาสตรทางจริยธรรม
จริยธรรมวิชาชีพและการนํา ความรู
ทางกฎหมายและจริยธรรมไป
ประยุกต ใชในการประกอบวิชาชีพฯ
รวมทั้งการดํารงตนในสังคมของผู
ประกอบวิชาชีพฯตามที่กฎหมาย
และกรอบจริยธรรมกําหนด
4.2.3 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของกฎหมายและ
จริยธรรมที่ควบคุมในกระบวนการ
พยาบาลและกระบวนการแกปญหา
ทางสุขภาพ
4.2.4 มีความรูความเขาใจกรอบ
ของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุม
กระบวนการวิจัยและการบริหาร
จัดการองคกร
4.2.5 มีความรูความเขาใจกรอบ
ของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศทางการพยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสภาการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลกทีม่ ี่ผลตอการ
บังคับใชกฎหมาย การตัดสินเชิง
จริยธรรม และพัฒนาแกไขกฎหมาย
และจริยธรรม

วิธีการสอน
1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. การศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทั้งรายกลุมและรายบุคคล
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายใหทํารายงาน
วิเคราะหกรณีศึกษา /ประเด็น
การดํารงตนและการประกอบ
วิชาชีพฯที่ละเมิดกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพฯ รวมทั้ง
วิเคราะหแนวทางการตัดสินเชิง
จริยธรรมและนําเสนอในชั้นเรียน
5. การเขียนรายงานสะทอนคิด
(Reflective report) รายบุคคล
หลังจากชม VCD เรื่องเลา
“ความกตัญู”ของ พ.อ.พิเศษ
ทองคํา ศรีโยธิน ผูรวมกอตั้งยุว
พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมถ
6. การเขียนรายงานสะทอนคิด
(Reflective report) รายบุคคล
หลังจากแสดงพฤติกรรมกตัญู
มารดา บิดาในวันแม 12 ส.ค.
7. จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม
เสริม (2 วันนอกเวลา) โดยมีแกน
(core) ใหนักศึกษา ฝกใชความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพเพื่อ วิเคราะห
ประเด็นจากกรณีศึกษาในหอ
ผูปวยจริง รวมทั้งไดรับการ
ถายทอดผานประสบการณที่เปน
เรื่องเลาดีๆและที่เลวรายจาก
ผูทรงคุณวุฒิและผูเสียหายที่เปน
ผูรับบริการทางการแพทย

วิธีการประเมินผล
1. คุณภาพของรายงาน
2. การนําเสนอรายงานและ
การอภิปราย
3. การสอบ formative และ
Summative (MCQ)
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3. ทักษะทางดานปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุดแข็ง
ของตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐาน
ไปใชในการอางอิงและแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน
4.4.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการวิจัยมาใชในการ
แกปญหา
4.4.6 สามารถแกไขปญหาอยางเปน
ระบบและสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่น
มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพและ
การสื่อสารทางบวกกับผูเรียน ผูสอน
ผูใชบริการและผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหนักศึกษาเขียน
รายงานสะทอนคิดหลังจากฟง
เรื่องเลาเกี่ยวกับพฤติกรรม
กตัญูของบุคคลตางๆ
2. มอบหมายใหนักศึกษาเขียน
รายงานสะทอนคิดหลังจากแสดง
พฤติกรรมกตัญูของตนเองใน
วันแม
3. มอบหมายใหทํารายงาน
วิเคราะหกรณีศึกษาที่พยาบาล
ละเมิดกฎหมาย จริยธรรม จาก
การประกอบวิชาชีพ ((Laws
and Ethical dilemmas)
รวมทั้งแสวงหาแนวทางการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ
4. การฝกความไว ตอการรับรู
การประกอบวิชาชีพที่เปนปญหา
ในประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมดวยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พยาบาลและผูรวมวิชาชีพฯ ใน
สถานการณจริงรวมทั้งสามารถ
วิเคราะหเหตุ ปจจัยที่เปนบริบท
ของปญหาและนําเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ
5. ฝกการแกปญหาผาน การ
ทํางานกลุมใหเกิดระบบความ
รวมมือ รวมใจ

1. การสอบดวยขอสอบ MCQ
2. จากการวิเคราะหประเด็น
ตางๆใน รายงานและการ
นําเสนอประเด็นในชั้นเรียน
และการอภิปรายของผูฟง
3. การพัฒนาแกไขชิ้นงาน
ใหสมบูรณ

1. การแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
ในชั้นเรียนผานพฤติกรรมการ
เรียนรู การภิปราย การนําเสนอ
รายงาน การวิพากษประเด็น
จริยธรรมจากวีดิทัศน

1. พฤติกรรมในชั้นเรียน ความ
สนใจ ความสามารถในการ
พัฒนาผลการเรียนรู
2. ผลการนําเสนอและการ
อภิปรายในชั้นเรียน
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บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการ
ตัดสินใจเฉพาะหนาและในการ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมอยางตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอ
การสื่อสารและถายทอดแกกลุมคน
รวมทั้งสามารถแปลความหมาย
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ทั้งการพูด อาน เขียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน

วิธีการสอน
2. การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
(Cooperative Learning:
group tutorial), การทําชิ้น
งานกลุม
3. ฝกการสื่อสารทางบวกอยาง
สรางสรรคจริงใจ (congruence,
genuineness) (I message,
You message, his message)
โดย ผูสอนใชผานตนเอง (ผู
สอนฝกและพัฒนาการสื่อสาร
อยางมีคุณภาพกับผูเรียนดวย)
4. การเขียน Reflective
เกี่ยวกับพฤติกรรม ความคิด
อารมณและความรูสึกของตนเอง
หลังจากที่ไดชม VCD เรื่องเลา
เกี่ยวกับเรื่องความกตัญู และได
แสดงความกตัญูตอ มารดา
บิดา ในวันแม
5. เรียนรูและฝกความรับผิดชอบ
ฝกการประเมินเองและเพื่อนใน
กลุมดวยความชื่อสัตยโดยใชแบบ
ประเมินกระบวนการทํางานกลุม
((Group Process) อยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
3. ผลประเมินกระบวนการกลุม
โดยผูเรียนประเมินตนเองและ
เพื่อนในกลุม
4. คุณภาพรายงาน
(Reflective)
5. สอบดวยขอสอบ MCQ

1. มอบหมายการทํารายงาน
(กลุม) โดยการสืบคนขอมูลทาง
Internet
2. ฝกทักษะการใช internet
ดวยการสื่อสารกับผูสอน การสง
งาน ตรวจแกไขงานผาน
internet
3. มอบหมายใหสง file ชิน้ งาน
เปน VCD พรอมกับสงเปน
รูปเลมของรายงาน

1. รายงานที่สงผาน internet
2. ชิ้นงานในรูปของ VCD
และคุณภาพการนําเสนอ
3. สอบดวยขอสอบ MCQ
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4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและจัดการขอมูล

วิธีการสอน
4. ฝกการสื่อสารดวยการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน โดย ใชสื่อที่
เขียนดวยโปรแกรม PowerPoint
5. ฝกทักษะการอภิปรายกลุม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วิธีการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห จํานวน
หัวขอเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชั่วโมง
(นอกเวลา)
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา - อาจารยผูรับผิดชอบ
แนะนําลักษณะวิชา วิธีการ
เรียนการสอน และ การวัด
ประเมินผล
1
2 ชม หนวยที่ 1 หลัก กฎหมายทั่วไป
1. บรรยายโดยใชสื่อ
กฎหมายอาญา กฎหมายแพง
PowerPoint
ทั่วไป การประกอบวิชาชืพฯ ที่
2. อภิปราย ตัวอยาง
ละเมิดกฎหมายอาญา และกฎหมาย 3. ตรวจสอบความเขาใจ
แพง
4. สรุปสาระสําคัญ
1.1 กฎหมายทั่วไป
1.1.1 ลักษณะของกฎหมาย
1.1.2 สภาพบังคับของกฎหมาย
1.1.3 ประเภทของกฎหมาย
1.1.4 ชั้นของกฎหมาย
1.1.5 สถานที่ใชกฎหมาย
1.1.6 การยกเลิกกฎหมาย
1.1.7 การอุดชองวางของกฎหมาย
1 ชม. หนวยที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1. บรรยายโดยใชสื่อ
ฉบับ 2550 มาตราที่เกี่ยวกับ
PowerPoint
สุขภาพ
2. อภิปราย ตัวอยาง
2.1 สิทธิมนุษยชน
3. ตรวจสอบความเขาใจ
2.2 สิทธิผูปวย
4. สรุปสาระสําคัญ
2.3 สิทธิพยาบาล
2,3
5 ชม. หนวยที่ 1 (ตอ)
1. บรรยายโดยใช สื่อ
1.2 หลักกฎหมายอาญาทั่วไป
PowerPoint
1.2.1 การกระทําผิดทางอาญา
2. อภิปราย ตัวอยาง
1.2.2 ขั้นตอนการกระทําที่
3. ตรวจสอบความเขาใจ
กฎหมายระบุวาเปนความผิด
4. สรุปสาระสําคัญ

ผูสอน
อ.นิภา

อ.นิภา

อ.นิภา

ดร. สฤษดิ์
ธัญ
กิจจานุกิจ
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ที่

4

5,6,7

8

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

1.2.3 เหตุยกเวนความผิด และ
เหตุยกเวนโทษ
1.3 หลักกฎหมายแพงทั่วไป
1.3.1 สภาพของบุคคล
1.3.2 ความสามารถของบุคคลใน
การทํานิติกรรม สัญญา
1.3.3 ผูหยอนความสามารถใน
การทํานิติกรรมสัญญา ผูเยาว ผูไร
ความสามารถ ผูเสมือนไร
ความสามารถ
1.3.4 ความหมายของโมฆะกรรม
และโมฆียกรรม
1.3.5 การทําละเมิดและการใชคา
สินไหมทดแทน
2 ชม 1.4 การประกอบวิชาชีพฯทีล่ ะเมิด
กฎหมายอาญา และกฎหมายแพง
1.4.1 การกระทําที่อาจตองรับผิด
เกี่ยวกับความประมาท การทอดทิ้ง
ผูปวย การเปดเผยความลับ การทํา
แทง การปฏิเสธการชวยเหลือ
การปลอมเอกสาร และการแจง
ความอันเปนเท็จ
1.4.2 หลักของความยินยอม
ความยินยอมรับการรักษา
5 ชม หนวยที่ 3 พ.ร.บ วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ฯ
3.1 พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ฯ
3.2 ขอบังคับสภาการพยาบาลวา
ดวย เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย
จริยธรรมวิชาชีพ
3.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ที่อนุญาตใหบุคคล...ประกอบเวช
กรรม พ.ศ. 2539
ศึกษา หนวยที่ 4 กฎหมายอื่นๆที่

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

1. บรรยายโดยใชสื่อ
PowerPoint
2. อภิปราย ตัวอยาง
กรณีศึกษา
3. ถาม – ตอบ เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
4. สรุปสาระสําคัญ

อ.นิภา

1. บรรยายโดยใช สื่อ
PowerPoint
2. อภิปราย ตัวอยาง
กรณีศึกษา
3. ตรวจสอบความเขาใจ
4. สรุปสาระสําคัญ

อ.นิภา

1. ศึกษาคนควาดวยตนเอง

อ.นิภา
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ที่

9
10,11

12

13

14, 15

จํานวน
หัวขอเรื่อง
ชั่วโมง
ดวย เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพฯ
ตนเอง 4.1 พ.ร.บ. สถานพยาบาล
1 ชม. 4.2 พ.ร.บ. โรคติดตอ
4.3 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
(พินัยกรรมชีวิต)
สอบยอย 1
4 ชม. หนวยที่ 5 จริยศาสตร พื้นฐาน/
จริยธรรมการดูแลผูปวย
5.1 ทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีหนาที่
นิยม และ ประโยชนนิยม
5.2 ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมของ
โคลเบอรก
5.3 จริยธรรมการดูแลผูปวย
(Respect to patient, autonomy,
justice, truthfulness or
veracity, fidelity, advocacy,
accountability,
nonmaleficence, beneficence
5.4 การตัดสินเชิงจริยธรรม
(Ethical judgement)
2 ชม. หนวยที่ 7 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของสมาคมพยาบาลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

2. ผูสอนสรุปทบทวน โดย
ใชสื่อ PowerPoint

ขอสอบ MCQ
1. บรรยายโดยใชสื่อ
PowerPoint
2. อภิปราย ตัวอยาง
กรณีศึกษา
3. ถาม – ตอบ เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
4. สรุปสาระสําคัญ

อ.นิภา
วิทยากร
ภายนอก

1. บรรยายโดยใชสื่อ
อ.นิภา
PowerPoint
2. อภิปราย ตัวอยาง
กรณีศึกษา
3. ถาม – ตอบ เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
4. สรุปสาระสําคัญ
2 ชม. หลักการตัดสินปญหาเชิงจริยธรรม 1. บรรยายอยางมีสวนรวม อ.จุไร
(Decision making in ethical
โดยใช สื่อ PowerPoint
dilemmas)
2. แจกสถานการณ
กรณีศึกษา เพื่อทํารายงาน
กลุมและการนําเสนอ
พบ
หนวยที่ 9 การประกอบวิชาชีพฯ ฝกการตัดสินเชิงจริยธรรม คณะผูส อน
อาจารย ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาทาง
ใน ประเด็น ตาม 9.1-9.6
นอกเวลา กฎหมายและจริยธรรม (Laws
1. นศ.กลุมยอยแตละกุลม
และ
and ethical dilemmas)
รับ กรณีศึกษา
5 ชม. ใน
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ที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

ชั้นเรียน

16

กิจกรรมการเรียนการสอน

9.1 ปญหาการดูแลผูปวยหนักใกล
ตาย พินัยกรรมชีวิต
9.2 ปญหาการยินยอมรับการรักษา
9.3 ปญหาการบอกความจริง
9.4 ปญหาการติดตอสื่อสารกับ
ผูปวย ญาติ ผูรวมงานและผูรวม
วิชาชีพ
9.5 ปญหาการใชเทคโนโลยีทาง
การแพทย
9.6 ปญหาเทคนิคและมาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล
3 ชม. สรุปทบทวนสาระสําคัญ ที่เรียนมา
ทั้งหมด

ผูสอน

2. พบอาจารยประจํากลุม
เพื่อปรึกษา การทํารายงาน
วิเคราะห กรณีศึกษา ที่เปน
ประเด็นจริยธรรมและ
กฎหมาย ทั้งแสวงหา
วิธีแกไขและปองกัน
3. นําเสนอรายงานในชั้น
เรียน

1 บรรยายสรุป โดย
อ.นิภา
บูรณาการ เนื้อหา กฎหมาย
จริยธรรมเขาดวยกัน
2 ฝกวิเคราะห โดย ถาม
ตอบ เนื้อหาสาระใน
ประเด็นสําคัญ

1 ชม. สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
ดานความรู

2

วิธีการประเมิน

1. สอบดวยขอสอบ
MCQ Formative และ
และ summative
2. รายงานกลุม / การ
นําเสนอ / การอภิปราย
ดาน จริยธรรม
1. สอบดวยขอสอบ
(พฤติกรรม จริยธรรม ในการ MCQ Formative และ
ทํารายงาน / การอางอิง/
summative
กระบวนการกลุม/การสอบ/
2. รายงาน/การนําเสนอ/
พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การอภิปราย
(บางสวนแฝงอยูรวมกับความรู) 3. พฤติกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
สอบ 10,17
รายงาน
อภิปราย
12,14,16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประมาณ 70 %

(พฤติกรรม
การเรียน
ประเมินทุก
สัปดาห)
นอกเหนือ
จากการสอบ

ประมาณ 10 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)
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กิจกรรม
ที่
3

4

5

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

4. แบบวัดกระบวนการ
กลุม
ดานปญญา
1. การสอบดวยขอสอบ
(บางสวนแฝงอยูรวมกับความรู) MCQ (Summative)
2. รายงานกลุม / การ
นําเสนอ / การอภิปราย
3. พฤติกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน
4. แบบวัดกระบวนการ
กลุม
ดานการสื่อสาร เทคโนโลยี
1. รายงานกลุม
สารสนเทศ
2. การนําเสนอรายงาน
3. การสืบคนสาระ
ความรู
ดาน ความสัมพันธระหวาง
1. พฤติกรรมการเรียน
บุคคล
ในชั้นเรียน
(บางสวนแฝงอยูรวมกับความรู) 2. แบบวัดกระบวนการ
กลุม (Group process)
3 การนําเสนอรายงาน /
อภิปราย

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

(พฤติกรรม
การเรียน
ประเมินทุก
สัปดาห)
นอกเหนือ
จากการสอบ

ประมาณ 10 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)

(พฤติกรรม
การเรียน
ประเมินทุก
สัปดาห)
(พฤติกรรม
การเรียน
ประเมินทุก
สัปดาห)
นอกเหนือจาก
การสอบ

ประมาณ 5 %

ประมาณ 5 %
(บางสวนแฝงอยู
รวมกับความรู)

การวัดและประเมินผล
การวัดผล ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 %
1. คะแนนจากการสอบ
70 %
1.1 สอบกลางภาค
25 %
1.2 สอบปลายภาค
45 %
2. รายงานรายบุคคล (self report ในลักษณะของ reflective report ) 10 %
ภายหลังการชม VCD เรื่องความกตัญูและการแสดงพฤติกรรม
กตัญูตอบิดา มารดา
3. รายงานกลุมการวิเคราะหประเด็นปญหาทางกฎหมายและจริยธรรม
15 %
การแสวงหาแนวทางการแกไข ปองกัน จากโจทยสถานการณ /
การนําเสนอ (10% / 5 %)
4. กระบวนการกลุม ในการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
5%
รวม
100 %
การประเมินผล
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1. การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยนักศึกษา ตองสอบผานเกณฑไมต่ํากวา 60 %
2. ในกรณีไมถึงเกณฑ ตองซอม (1 ครั้ง) ใหผานเกณฑ คิดคะแนนภายหลังซอม ไมเกิน 60 % หากไมผาน
เกณฑ คิดคะแนนสอบ ที่ดีที่สุด (แตละครั้ง)
3. นําคะแนนในแตละสมรรถนะ มาปรับใหมีคะแนนเต็มสวน = 100 แลวคูณดวยหนวยน้ําหนักตาม
ที่กําหนดแลวนําผลที่ไดมาหาคาคะแนนเฉลี่ยรวม นําคะแนนเฉลี่ยที่ได ไปหาคาคะแนน t – score แลว
ตัดเกรด
3. แผนการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 ในการสอนแตล ะครั้ง หากผูเ รีย นสงสัย หรือการทําชิ้นงานที่ม อบหมาย มีขอขัดของ ไมเ ขาใจ
สามารถนัด
หมายอาจารยผูสอน หรือ/อาจารยประจํากลุม เพื่อใหความกระจาง
3.2 กอนสอบแตละครั้ง อาจารยผูสอน หรืออาจารยประจําวิชาอาจมีการสอนทบทวน ในกรณีที่นักศึกษา
รองขอ
3.3 หากปรากฏวา ในการสอบแตละครั้ง นักศึกษาสอบไมผาน กอนสอบซอม อาจมีการสอนซอมเสริม
ตามที่นักศึกษารองขอ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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10 ต.ค. 2551
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goodpractice Model accessed date 10 ต.ค. 2551
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
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
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กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
1. กฎหมายทั่วไป
2. กฎหมายอาญา - การกระทําที่อาจตองรับ
ผิด เชน ประมาท ทอดทิ้งผูปวย เปดเผย
ความลับทําแทง ปฏิเสธการชวยเหลือ

1
1

1

1
2

อันดับ

รวม

การนําไปใช
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
ทักษะ
เจตคติ

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบ วิชา กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ

3. กฎหมายแพง : 1 ความสามารถของบุคคล :
ผูเยาว,ผูไรความสามารถ,เสมือนไรความสามารถ,
ความยินยอม, การออกใบรับรอง, การดูแล
ทรัพยสิน การละเมิด การชดใชคาสินไหมทดแทน
4. พ.ร.บ. วิชาชีพฯ
4.1 ความหมายของการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
4.2 สมาชิกสภาการพยาบาล, ประเภท
คุณสมบัติ การพนจากสมาชิกภาพ สิทธิ และ
หนาที่
4.3 ผูประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติของผูขอขึ้น
ทะเบียนที่สําเร็จในประเทศ, สําเร็จตางประเทศ
สําเร็จกอน พ.ศ.2528
4.4 กรรมการสภาการพยาบาลประเภท
คุณสมบัติ และการดําเนินงาน
4.5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพ สมาชิก
และบุคคลภายนอกที่เขามาประกอบวิชาชีพ
4.6 จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ
4.7 การพิจารณาความผิดของพยาบาลที่
ประพฤติผิดจริยธรรม
4.8 โทษทางอาญาและโทษทางวิชาชีพใน
พ.ร.บ. วิชาชีพ
รวม
อันดับความสําคัญ
5. กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
พยาบาล
5.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยให
บุคคล
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539
5.2 พ.ร.บ. โรคติดตอ, พ.ร.บ. สถานพยาบาล,
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

1

1

2

1

1

1

3

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1
1

1
18
2

อันดับ

รวม

การนําไปใช
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
ทักษะ
เจตคติ

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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รวม
อันดับความสําคัญ
จริยศาสตร
1. ทฤษฎีจริยศาสตร - หนาที่นิยม, ประโยชน
นิยม
2. การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ- ทฤษฎีโคล
เบอรก
3. หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
3.1 เอกสิทธิ์หรือความมีอิสระ(Autonomy)
3.2 การทําในสิ่งที่เปนประโยชน
(Beneficence)
3.3 การไมทําในสิ่งที่เปนอันตราย
(Nonmaleficence)
3.4 ความยุติธรรม(Justice)
3.5 ความซื่อสัตย (Fidelity) และการรักษา
ความลับ (Confidentiality)
3.6 การบอกความจริง (Veracity)
4. จรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาล
พ.ศ. 2546
5. สิทธิผูปวย- คําประกาศสิทธิผูปวยของ
5 องคกรวิชาชีพ
6. สิทธิพยาบาล
รวม
อันดับความสําคัญ
7. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
7.1 คานิยมและการกระจางในคานิยมสวน
บุคคล ปญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล
7.2 ปญหาการบอกความจริง
7.3 ปญหาเกี่ยวกับชีวิตและการตายอยางสงบ
และมีศักดิ์ศรี

20
2

2

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
2

1
2

1

1

1

1

1
13
1

1

1
1

1
1

อันดับ

รวม

การนําไปใช
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
ทักษะ
เจตคติ

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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7.4 ปญหาดานปฏิสัมพันธและการสื่อสารกับ
ผูรับบริการและผูรวมงาน
7.5 ปญหาการยินยอมโดยไดรับขอมูล
7.6 ปญหาการใชเทคโนโลยีและใหบริการเกิน
ความจําเปน
7.7 ปญหาดานความรูและทักษะทางการ
พยาบาล
รวม
อันดับความสําคัญ

1

1

1
1

1
1

1

1
20

อันดับ

รวม

การนําไปใช
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
ทักษะ
เจตคติ

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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