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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6084303 ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
(Issues and Trends in Nursing Profession)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.จุไร อภัยจิรรัตน
อาจารยผูสอน อาจารยคณะพยาบาลศาสตร และ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
1.1 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอ
วิชาชีพการพยาบาล
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1.2 วิเ คราะห ประเด็นที่มีผลตอวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภทั้ง ดานการศึก ษา การบริก าร
การบริหาร และการวิจัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ใหการเรียนการสอนสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.2 ใหเนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต
2.3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนน
การสอนแบบสัมมนา และ การศึกษาคนควาดวยตนเอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอวิชาชีพการ
พยาบาล ประเด็นแนวโนม และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งดานการศึกษา การบริการ การ
บริหาร และการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
32 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง และ ตามที่นักศึกษาตองการโดยการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม 1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
1. คุณภาพของรายงานทั้ง
และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
การเรียน
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
พยาบาล
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
รายงาน
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
3. การอภิปรายกลุมยอย
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
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ผลการเรียนรู
ความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมายทั้งของตนเองและและ
สวนรวม)
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
ในการศึกษา การสงงาน การสอบ
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ในดานการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน

2. ความรู
4.2.2 มีความรูและเขาใจใน
สาระสําคัญการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่มี
ผลตอวิชาชีพการพยาบาล
4.2.4 มีความรู ความเขาใจใน
ประเด็นแนวโนม และแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งดาน
การศึกษา การบริการ การบริหาร
และการวิจัย
4.2.6 มีความรู ความเขาใจใจ
การวิจัยและการบริหารจัดการ

วิธีการสอน
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุมให
ศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารฯกรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัย นํามา
วิเคราะหหาประเด็นและแนวโนมทาง
วิชาชีพและเผยแพรองคความรูหนา
ชั้นเรียนกอนการเรียนจํานวน
1 ครั้ง/คน
5. การสัมมนาหัวขอเกี่ยวกับประเด็น
และแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
6. การศึกษาดูงาน
7. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม
8. สอดแทรกคุณลักษณะเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ในกิจกรรม
การเรียน
9. ผูสอนเปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการตรงตอ
เวลา และ การแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม
10. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดงความชื่น
ชม และสะทอนกลับทันทีที่ผูเรียนมี
พฤติกรรมการแสดงออกเหมาะสม

วิธีการประเมินผล
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุมให
ศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารฯ กรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัยนํามา
วิเคราะหหาประเด็นและแนวโนมทาง
วิชาชีพและเผยแพรองคความรูหนา
ชั้นเรียนกอนการเรียนจํานวน
1ครั้ง/คน

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5.สังเกตการมีสวนรวมนําเสนอ
ขอมูลที่ศึกษาคนควาในการ
วิเคราะห อภิปรายกลุมยอยและ
การสัมมนา

369
ผลการเรียนรู
องคกร

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 สามารถคนหา
ความสามารถของตนเองเพื่อการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.3.2 สามารถสืบคนขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆทั้งดานการศึกษา
การบริการ การบริหารและการ
วิจัย การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีที่มีผลและเปนแนวโนม
ของวิชาชีพการพยาบาล
4.3.3 สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานที่คนควาไปใชในการ
อางอิง สําหรับการแกไขหรือ
ปองกันประเด็นวิชาชีพการ
พยาบาล
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห
ประเด็นและแนวโนมวิชาชีพ ดวย
ขอมูลอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูทางวิชาชีพและเกี่ยวของ
ประสบการณเพื่อใหเกิดผลลัพธที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ประกอบวิชาชีพ
4.3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไข
ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สถานการณและบริบทของสุขภาพ
ที่เปลี่ยนไป

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
5. การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case 6. ขอสอบกลางภาคและปลาย
analysis)
ภาค
6. การสัมมนาหัวขอเกี่ยวกับประเด็น
และแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
7. การศึกษาดูงาน
8. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม
1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุมให
ศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารกรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัยฯ นํามา
วิเคราะหหาประเด็นและแนวโนมทาง
วิชาชีพและเผยแพรองคความรูหนา
ชั้นเรียนกอนการเรียนจํานวน 1 ครั้ง
/คน
5. การสัมมนาหัวขอเกี่ยวกับประแด็น
และแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
6. การศึกษาดูงาน
7. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5.สังเกตการมีสวนรวมนําเสนอ
ขอมูลที่ศึกษาคนควาในการ
วิเคราะห อภิปรายกลุมยอยและ
การสัมมนา
6. ขอสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
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ผลการเรียนรู
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 ความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
สมาชิกทีม
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพการพยาบาล
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ตอสังคม และกรพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ องคกร สังคม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใชหลัก
ตรรกะ คณิตศาสตร และสถิติใน
ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพ
4.5.2. สามารถแปลงขอมูลให
เปนขาวสารที่มีคุณภาพ อาน
วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
4.5.3 ความสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูด การฟง การอาน การ
เขียน และการนําเสนอจากขอมูล
การวิเคราะห ในการอภิปรายกลุม
ยอยและการสัมมนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุมให
ศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารกรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัยฯ นํามา
วิเคราะหหาประเด็นและแนวโนมทาง
วิชาชีพและเผยแพรองคความรูหนา
ชั้นเรียนกอนการเรียนจํานวน 1 ครั้ง
/คน
5. การสัมมนาหัวขอเกี่ยวกับประเด็น
และแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
6. การศึกษาดูงาน
7. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5.สังเกตการมีสวนรวมนําเสนอ
ขอมูลที่ศึกษาคนควาในการ
วิเคราะห อภิปรายกลุมยอยและ
การสัมมนา
6.ใหนักศึกษาสะทอนคิดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเองตอการเรียน และ
สมาชิกกลุม ความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุมตอการเรียน
7. ขอสอบกลางภาคและปลาย
ภาค

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีสวนรวม
3. การอภิปรายกลุมยอย
4. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุมให
ศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสาร
วารสารกรณีศึกษา/เอกสาร/
เหตุการณ/ขอมูล/รายงานวิจัยฯ นํามา
วิเคราะหหาประเด็นและแนวโนมทาง
วิชาชีพและเผยแพรองคความรูหนา
ชั้นเรียนกอนการเรียนจํานวน 1 ครั้ง
/คน
5. การสัมมนาหัวขอเกี่ยวกับประเด็น

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
3. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
5.สังเกตการมีสวนรวมนําเสนอ
ขอมูลที่ศึกษาคนควาในการ
วิเคราะห อภิปรายกลุมยอยและ
การสัมมนา
6.ใหนักศึกษาสะทอนคิดเกี่ยวกับ
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ผลการเรียนรู
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานในการจัดทํา
รายงาน
4.5.5 ความสามารถเลือกใช
รูปแบบการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสมดวย
เทคโนโลยีสื่อประสม

วิธีการสอน
และแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
6. การศึกษาดูงาน
7. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม

วิธีการประเมินผล
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเองตอการเรียน และ
สมาชิกกลุม ความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุมตอการเรียน
7. ขอสอบกลางภาคและปลาย
ภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 ปฐมนิเทศรายวิชา

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน
1 1. แนะนําประมวลการ
สอน(course syllabus)
2. วิธีการเรียนการสอน
3. การวัดและเกณฑ
ประเมินผล
4. มอบหมายให
นักศึกษาแสดงความ
คาดหวังตอการเรียน
รายวิชากอนการเรียน
หนวยที่1 แนวคิดประเด็น 2 1. การบรรยายแบบมี
และแนวโนมวิชาชีพการ
สวนรวม
พยาบาล
2. แบงกลุมยอยให
วิเคราะหเหตุการณ
ประเด็นและแนวโนม
วิชาชีพการพยาบาล
และตัวแทนกลุม
นําเสนอขอสรุปของ
กลุม
3. ผูสอนเพิ่มเติม
สาระสําคัญ
4. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลการวิจัย บทความ

สื่อ

ผูสอน

- PowerPoint ผูรับผิดชอบ
Slides
รายวิชาและ
- เอกสาร มคอ.3 คณะผูสอน

- PowerPoint ผศ.จุไร
slides
อภัยจิรรัตน
- เอกสาร
ประกอบการสอน
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สัปดาห
ที่

2

3

4

5

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส

หนวยที่ 2 ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอวิชาชีพการ
พยาบาล
- ดานการศึกษา
- ดานสังคม
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานเทคโนโลยี
- ดานการเมืองการ
ปกครอง
หนวยที่3 ประเด็นและ
แนวโนมดานการศึกษา
พยาบาล
- หลักสูตรวิชาชีพการ
พยาบาลในปจจุบัน
- แนวโนมรูปแบบการจัด
การศึกษาและคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลในอนาคต
หนวยที่3 ประเด็นและ
แนวโนมดานการศึกษา
พยาบาล(ตอ)
- หลักสูตรวิชาชีพการ
พยาบาลในปจจุบัน
- แนวโนมรูปแบบการจัด
การศึกษาและคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลในอนาคต

2

1. การบรรยายแบบมี
สวนรวม
2. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลการวิจัย บทความ
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส

- PowerPoint คณะผูสอน
slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน

2

-PowerPoint
slides
-เอกสาร
ประกอบการสอน

อ.ดร.เบ็ญจา
เตากล่ํา
คณบดี
คณะพยาบาล
ศาสตร

หนังสือ
ผลการวิจัย

คณะผูสอน

หนวยที่4 ประเด็นและ

2

1. การบรรยายแบบมี
สวนรวม
2. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลงานวิจัยบทความ
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส
1. อภิปรายกลุมยอย
ครั้งที่1
2. สรุปสาระประเด็น
สําคัญจากการอภิปราย
กลุมยอย นําเสนอกลุม
ละ10 นาที
3. ผูสอนเพิ่มเติม
ประเด็นสําคัญ
4. มอบหมายให
นักศึกษาคนควา
เพิ่มเติมแลวจัดทํา
รายงานสรุปการ
อภิปรายกลุมสง
อาจารยประจํากลุม
1. การบรรยาย

- PowerPoint

คณะผูสอน

หัวขอ/รายละเอียด

2

สื่อ

ผูสอน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

แนวโนมดานการบริการ
พยาบาล

6

การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การพยาบาลสูสากล”

3

7

หนวยที่4 ประเด็นและ
แนวโนมดานการบริการ
พยาบาล

2

8

หนวยที่4 ประเด็นและ
แนวโนมดานการบริการ
พยาบาล

2

9

สอบกลางภาค

2

10

หนวยที่ 5 องคกรวิชาชีพ
- ความสําคัญและบทบาท
ขององคกรวิชาชีพ

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
2. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลงานวิจัยบทความ
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส
1. การบรรยาย

1. การบรรยายแบบมี
สวนรวม
2. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลงานวิจัยบทความ
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส
1. การอภิปรายกลุม
ยอย ครั้งที่ 2
2. สรุปสาระประเด็น
สําคัญจากการอภิปราย
กลุมยอย นําเสนอกลุม
ละ10 นาที
3. ผูสอนเพิ่มเติม
ประเด็นสําคัญ
4. นักศึกษาคนควา
เพิ่มจัดทํารายงานสรุป
การอภิปรายกลุมสง
อาจารยประจํากลุม
วันที่ ……..
หนวย 1-4
1. ศึกษาดูงาน ณ
สภาการพยาบาล
2. มอบหมายใหทํา

สื่อ

ผูสอน

slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- PowerPoint วิทยากรพิเศษ
slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint คณะผูสอน
slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน

-

- PowerPoint
slides
- เอกสาร

คณะผูสอน

เลขาธิการ
สภาการ
พยาบาล
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สัปดาห
ที่

11

12

13

14

หัวขอ/รายละเอียด
- องคกรวิชาชีพ
ตางประเทศและใน
ประเทศ
- บทบาทพยาบาลตอ
องคกรวิชาชีพ
หนวยที่ 5 องคกรวิชาชีพ
- ความสําคัญและบทบาท
ขององคกรวิชาชีพ
- องคกรวิชาชีพ
ตางประเทศและใน
ประเทศ
- บทบาทพยาบาลตอ
องคกรวิชาชีพ
หนวยที่ 6 ประเด็นและ
แนวโนมดานการวิจัย
ทางการพยาบาล
- ความสําคัญของการวิจัย
ทางการพยาบาล
- สถานการณการวิจัย
ทางการพยาบาล
- ปญหาของการ
พัฒนาการวิจัยทางการ
พยาบาล
- การใชผลการวิจัยกับการ
พยาบาล
การบรรยายพิเศษเรื่อง”
แนวโนมการพัฒนา
คุณภาพวิชาชีพการ
พยาบาล”
สัมมนาประเด็นและ
แนวโนมวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ

จํานวน
ชั่วโมง

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
รายงานรายบุคคล
รวบรวมสาระ
การศึกษาดูงานสง ที่
ผูรับผิดชอบรายวิชา

สื่อ

ผูสอน

ประกอบการสอน

1. ศึกษาดูงาน ณ
สมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทย
2. มอบหมายใหทํา
รายงานรายบุคคล
รวบรวมสาระ
การศึกษาดูงานสงที่
ผูรับผิดชอบรายวิชา
1. การบรรยายแบบมี
สวนรวม
2. การมอบหมายงาน
ใหศึกษาเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา
ผลงานวิจัยบทความ
การสืบคนขอมูล
อิเล็คทรอนิคส

- PowerPoint
slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน

3

1. การบรรยาย

6

1. นักศึกษาทั้งชั้นป
รวมจัดสัมมนา
1 เรื่อง
2. สรุปสาระประเด็น
สําคัญจากการสัมมนา
นําเสนอกลุมละ10
นาที

- PowerPoint วิทยากรพิเศษ
slides
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint คณะผูสอน
slides
- เอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา

2

นายก
สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย

- PowerPoint อ.ภิญญา
slides
หนูภกั ดี
- เอกสาร
ประกอบการสอน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

15

สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน
3. ผูสอนเพิ่มเติม
สาระสําคัญ
4. มอบหมายใหทํา
รายงานกลุมรวบรวม
สาระการสัมมนาสง ที่
ผูรับผิดชอบรายวิชา
หนวย 1 - 6

2. แผนการประเมินการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1 4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5, 1. การวิเคราะหสถานการณ
5.1.7
ประเด็นแนวโนมรายกลุม
4.2.2,4.2.4,4.2.6
(3 คน/กลุม) 1ครั้ง
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
2

3

4

4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5,
5.1.7
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
4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5,
5.1.7
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
4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5,
5.1.7
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

สื่อ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-13

ผูสอน

สัดสวนการ
ประเมินผล
รอยละ5

2. สังเกตการมีสวนรวม
นําเสนอขอมูลที่ศึกษาคนควา
ในการอภิปรายกลุมยอย
จํานวน 2 ครั้งและการสัมมนา
กลุมยอยจํานวน 1 ครั้ง

4,8,14

รอยละ10

3. รายงานกลุมสรุปการ
อภิปรายกลุมยอย จํานวน
2 ฉบับ

4,8,14

รอยละ10

4. รายงานการศึกษาดูงาน
รายบุคคล1 ฉบับ

10,11

รอยละ5
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กิจกรรม
ที่
4
5

5
6

7
8

ผลการเรียนรู
4.5.1, 4..5.2, 4.5.3,4.5.4, 4.5.5
4.5.1, 4..5.2, 4.5.3,4.5.4 4.5.5
4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5,
5.1.7
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
4.1.1,4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 5.1.5,
5.1.7
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
4.2.2,4.2.4,4.2.6
4.2.2,4.2.4,4.2.6

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

5. กระบวนการจัดสัมมนา
จํานวน 1 ครั้ง

14

รอยละ 20

6. รายงานกลุมสรุปสาระการ
สัมมนา จํานวน 1 ครั้ง

14

รอยละ 10

7. การสอบกลางภาค
8. การสอบปลายภาค

9
15

รอยละ15
รอยละ25

วิธีการประเมิน

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
3.1 คณะผูสอนติดตามผลการเรียนและหาแนวทางในการแกไขรวมกัน
3.2 ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลและรายกลุม
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบหลังการสอบเพื่อใหนักศึกษารับรูจุดบกพรองของตนเอง
3.4 สอนและสอบซอมเสริมในรายสอบไดคะแนนต่ํากวา รอยละ60
3.5 กํากับ ดูแลและติดตามความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่องและใหคําปรึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อุดมรัตน สงวนศิริธรรม. (2550). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล. เชียงใหม: ชางเผือก.
Chitty, Kay Kittrel. (1997). Professional Nursing: Concepts and Challenges. 2 nd ed.
Philadelphia: W.B. Saunders Company.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- เอกสารประกอบการสอน
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- คูมือการจัดสัมมนา
- คูมือการทํารายงาน
- คูมือการศึกษาดูงาน

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- Website ของสภาการพยาบาล ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก www.tnc.or.th
- Website ของสมาคมพยาบาล ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก www.thainurse.org
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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 การวิพากษการออกแบบรายวิชา และประมวลการสอนโดยทีมผูสอน และ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
3.2 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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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