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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา    NSG2201     รายวิชา    มโนมติและกระบวนการพยาบาล    
สาขาวิชา   พยาบาลศาสตร     วิทยาลัย    พยาบาลและสุขภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๔    
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   NSG 2201 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย มโนมติและกระบวนการพยาบาล    
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Concept of Nursing and Nursing Process  

 
๒. จํานวนหนวยกิต  หนวยกิต   ๓ (๓-๐-๖)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาชีพ 

 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วรสีหะ                         
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อรรถารส 

๔.๒ อาจารยผูสอน   
 ๔.๒.๑  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วรสีหะ 
 ๔.๒.๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  อรรถารส 
 ๔.๒.๓ อาจารย ดร. ลักษณวิฬุรม  โชติศิริ 
 ๔.๒.๔   อาจารย ดร. นภพรพัชร   ม่ังถึก 
 ๔.๒.๕   อาจารยจักรกฤช   ปจดี 
 
๕.  สถานท่ีติดตอ   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ/ E – Mail tassanee.at@ssru.ac.th 
 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑/ ๒๕๖๔ ชั้นปท่ี ๒ 
๖.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได ประมาณ ๑๒๑ คน 
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๗. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 
 
๘. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี) ไมมี 
 
๙. สถานท่ีเรียน   :    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง   วันท่ี   ๔   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและใหนักศึกษามี
ความรูและความเขาใจเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล  แนวคิดพ้ืนฐานของการปฏิบัติการพยาบาล 
มโนมติของศาสตรทางการพยาบาล สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีเลือกสรร การพยาบาล
อยางองครวม องคประกอบของกระบวนการพยาบาล วิธีการนํากระบวนการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล 
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย)  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล  แนวคิดพ้ืนฐานของการปฏิบัติการพยาบาล มโนมติ
ของศาสตรทางการพยาบาลท่ีครอบคลุมคน สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีเลือกสรร การ
พยาบาลอยางองครวม องคประกอบของกระบวนการพยาบาล วิธีการนํากระบวนการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการ
พยาบาล  
  (ภาษาอังกฤษ) History and evolution of nursing profession, basic concept of nursing practice, concept 
of nursing knowledge including person, environment, health and nursing, selected nursing theory, holistic 
nursing care, components of the nursing process, the way to apply nursing process in nursing practice 
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๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ ชั่วโมง 
 

ภายหลังการประเมินผลการสอบ
ยอยสํ าหรับนัก ศึกษา ท่ีสอบได
คะแนนนอยกวารอยละ ๖๐ 

ไมมี ๖ ชั่วโมง /สัปดาห 

 
 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห) 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  หอง ๓๗๓๑ ชั้น ๓  อาคาร  ๓๗  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๘๑๙-๘๕๒๒ 
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) tassanee.at@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
 ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
   (๑)  มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 
   (๒)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   (๓)  สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาทางจริยธรรม 
   (๔) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณคา ความแตกตาง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูอ่ืนและตนเอง 
   (๕)  แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสวนรวมและสังคม 
        (๖) แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล 
 ๑.๒   วิธีการสอน 
  (๑) การบรรยาย 
  (๒) การอภิปรายกลุมยอย 
  (๓) การศึกษาคนควาดวยตนเอง    
 ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑)  การเขาเรียนของนักศึกษา 
  (๒)  การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  (๓)  ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. ความรู 
 ๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
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   (๑) มีความรอบรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตท้ังดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงศาสตรอ่ืนท่ีสงเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 ตลอดถึง
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
   (๒)  มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภอยางกวางขวาง
และเปนระบบ  
   (๓)  มีความรูความเขาใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ 
   (๔) มีความรูและตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน และสามารถนําผลการวิจัยมาใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
   (๕) มีความรูความเขาใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
   (๖) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักจริยธรรม จรรยาบรรณและสิทธิผูปวย 
   (๗) มีความรูและความเขาใจและเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดเหมาะสมกับประเภทการใชงาน 
  
 
๒.๒   วิธีการสอน 
  (๑) การบรรยาย  
  (๒) การอภิปรายกลุมยอย 
  (๓) การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self-study) 
 ๒.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑) สอบกลางภาค/ปลายภาค 
  (๒) รายงานกรณีศึกษา 
  (๓)  การนําเสนอ 
๓.ทักษะทางปญญา 
 ๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
   ๑) สามารถสืบคนขอมูลท่ีหลากหลาย วิเคราะห และเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลในการอางอิงเพ่ือพัฒนา
ความรูและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
   (๒)  สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางแกปญหาการปฏิบัติงาน 
และบอกถึงผลกระทบจากการแกปญหาได 
   (๓) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแกปญหา และการศึกษาปญหา
ทางสุขภาพ  
 ๓.๒  วิธีการสอน 
  (๑) การบรรยาย 
  (๒) การอภิปรายกลุมยอย 
  (๒) Concepts mapping 
  (๓) การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self-study)    
 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
  (๑) การสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  (๒) แบบประเมินกรณีศึกษา    
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๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
   (๑)  มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบริการ ผูรวมงาน และผูเก่ียวของ 
   (๒)  สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณท่ีหลากหลาย 
        (๓) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเปนเหตุเปนผล และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
        (๔) แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง 
    ๔.๒    วิธีการสอน 
  (๑) ทําแผนการพยาบาล 
  (๒) การอภิปรายกลุมยอย 
 ๔.๓   วิธีการประเมินผล 
  (๑) รายงาน 
  (๒) การนําเสนอ 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
   (๑)  สามารถประยุกตใชหลัก คณิตศาสตรและสถิติ ในการปฏิบัติงาน 
   (๒) สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 
      (๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
   (๔) สามารถสื่อสารเพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการสุขภาพอยางปลอดภัย   
 ๕.๒   วิธีการสอน 
  (๑) ทําแผนการพยาบาล 
  (๒) การอภิปรายกลุมยอย 
 ๔.๓   วิธีการประเมินผล 
  (๑) รายงาน 
  (๒) การนําเสนอ 
  
หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง  หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 
 ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

ครั้งท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๑ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
Orientation 
The Development of Nursing 
- The evolution of professional 
nursing  
- Characteristics of Profession  
- Nursing’s pathway to 
professionalism 
- Collegiality in Professional 
Nursing 
-Barriers to Professions in Nursing 

 
 
 

๓ 

 
 
 
- บรรยาย  
- อภิปราย 
(Online) 

 
 
                  
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
 

๒ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

Nursing’s theory: the Basis for 
Professional Nursing 
- History of Nursing theory 
- Significance of Nursing Theory 
- Metaparadigm of Nursing 
-Philosophies of Nursing 
- Scope of Theories  

- Grand Theories 
- Middle-Range Theories 
- Micro-Range Theories 

- Using Theory for Nursing 
Education, Practice, and research 

๓ - บรรยาย 
 - อภิปราย 
(Online) 

ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 

๓ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
Orem’s Self-Care Deficit Theory 

 
๓ 

 
- บรรยาย 
-สรุปแผนผังความคิด 
(Online) 

 
อ. นภพรพัชร ม่ังถึก 
 
 

๔ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
Roy’s Adaptation Model  
 

๓ - บรรยาย 
- สรุปแผนผังความคิด 
(Online) 

 
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
 

๕     
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ผูสอน 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

Kolcaba’s Comfort Theory 
 
 

๓ - บรรยาย 
- สรุปแผนผังความคิด 
(Online) 

อ. นภพรพัชร ม่ังถึก 
 

๖ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
Leininger’s Theory of Culture Care 
Diversity and Universality 

 
๓ 

 
- บรรยาย 
- สรุปแผนผังความคิด 
(Online) 

 
อ. นภพรพัชร ม่ังถึก 
 

๗ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
Pender, Nola J.: Health Promotion 
Model (HPM) 

 
๓ 

 
- บรรยาย 
- สรุปแผนผังความคิด
(Online) 

 
อ. ดร. ลักษณวิรุฬม โชติ
ศิร ิ
อาจารยจักรกฤช ปจดี 

๘ 
๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 
The Nursing Process 
-History of Nursing Process  
-Component of Nursing Process 

- Definition 
- Significance of Nursing 

Process  
- Phases of nursing Process 

-Nursing Assessment 

 
๓ 

 
- บรรยายแบบมีสวน
รวม 
 

 
ผศ. ดร. พรพรรณ   
วรสีหะ                         
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
อ. จักรกฤช ปจดี 
 

๙ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

The Nursing Process 
- Nursing Diagnosis  

 

๓ - บรรยายแบบมีสวน
รวม 
 

ผศ. ดร. พรพรรณ   
วรสีหะ                         
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
 
 
 

 
สอบกลางภาค ทฤษฎีการพยาบาล ๑๗ กันายน ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

๑๑ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

The Nursing Process 
- Nursing Diagnosis  

 

๓ - บรรยายแบบมีสวน
รวม 
 

ผศ. ดร. พรพรรณ   
วรสีหะ                         
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 

๑๒ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

The Nursing Process ๓ บรรยายแบบมีสวน
รวม 

ผศ. ดร. พรพรรณ   
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(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - Outcome Identification and 
Planning 
 

 วรสีหะ                         
ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 

๑๓ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

The Nursing Process 
- Implementation  

 

๓ - 
 

 

๑๔ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

The Nursing Process 
- Evaluation 

 

๓   

๑๕ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

Application of Nursing Process ๓ กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม 

ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
อ. นภพรพัชร ม่ังถึก 
 

๑๖ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

Application of Nursing Process ๓ - กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม 

ผศ. ดร.ทัศนีย อรรถารส 
อ. นภพรพัชร ม่ังถึก 
 

๕ พฤศจิกายน๒๕๖๔ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู 
สัดสวน 

ของการประเมินผล 
๑ การสอบกลางภาค ๓๐ 
๒ การสอบปลายภาค ๖๐ 
๓ งานท่ีไดรับมอบหมาย การมีสวนรวมในชั้นเรียน ๑๐ 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑) Ackley, B. J., ladwig, G.B., Makic, M.B.F. (2014). Nursing Diagnosis Handbook. 11th ed. St. Louis. 
ELSEVIER. 
๒) Black, B.P. (2017). Professional Nursing: Concepts & Challenges. 8th ed. St. Louis: ELSEVIER. 
๓) Alfaro-LeFevre, R. (2014). Applying nursing process: The foundation for clinical reasoning.  8th 
ed. Philadelphia:  Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. 
๔) Alligood, M. R. (2014). Nursing theory: utilization & application. 4th ed. St. Louis, 
Missouri:  ELSEVIER. 
๕) Carpenito-Moye, L. J. (2013). Handbook of nursing diagnosis. 14th ed.. Philadelphia:  Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. 
๖) Gulanick, M and Myers J. L (.2014). Nursing care plans: diagnoses, interventions, and outcomes.  
8th Ed. Philadelphiai:  Elsevier Mosby 
๗) Hall, C. and Ritchie, D. (2013). What Is Nursing?.  2rd ed. London:  Learning Matters 
๘)  Johnson, B. M   and Webber, P. B. 2015.  An introduction to theory and reasoning in nursing. 
4th ed. Philadelphia:  Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.  
๙ )   Ladwig, G. B   and  Ackley, B. J., (2014). Mosby’s Guide to Nursing Diagnosis. 4th Ed. St. Louis, 
Missouri:  Mosby Elsevier. 
๑๐)  Murphy, F. and Smith, C. (2013). Nursing theories & models. Los Angeles:  SAGE. 
๑๑ )Smith, M. J., & Liehr, P. R. (Eds.). (2018). Middle range theory for nursing. Springer Publishing 
Company. 
๑๒) Weber J., Kelley J. H.  (2014). Health Assessment in Nursing. 5th ed Philadelphia:  Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. 
๑๓) ปาหนัน พิชญภิญโญ ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา พัชราพร เกิดมงคล และ อาภาพร เผาวัฒนา. (2556). ทฤษฎี
การพยาบาลและการประยุกต: บุคคล ครอบครวั ชุมชน. กรุงเทพฯ: แคเน็กอินเตอรคอปอเรชั่น.  
๑๔) พรศิริ พันธสี. (๒๕๕๒). กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกตใชทางคลินิก = Nursing 
process & functional health pattern : Application in clinical practice. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  พิมพ
อักษร. 
๑๕) พรอมจิตร หอนบุญเหิม. (๒๕๕๓). ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกตในการพยาบาลสูติ
ศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒. มหาสารคาม:  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
๑๖) วิเชียร ทวีลาภ. (๒๕๕๐). ประวัติและวิวัฒนาการการพยาบาลในประเทศไทย (พ.ศ. 2439 - พ.ศ. 2530).
กรุงเทพฯ:  วัฒนกิจพาณิชย.  
๑๗) วิพร เสนารักษ. (๒๕๕๕). การวินิจฉัยการพยาบาล. พิมพครั้งท่ี ๑๖. ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ. 
๑๘) สมจิต หนุเจริญกุล. (๒๕๔๔). การพยาบาล: ศาสตรของการปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  ภาควิชา
พยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ๑)  เอกสารประกอบการสอน 
 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ขอมูลอิเลคโทรนิกสและ Website   ไดแก  

- http://www.nursingworld.org/ 
- http://www.nursingprocess.org 
- http://www.nursing-theory.org/ 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 ๑.๒ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน) 
 ๒.๑  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอน 
 ๒.๒ การสอบวัดผลการประเมินการเรียนรูกลางภาค/ปลายภาคการศึกษา 
 ๒.๓ แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา/เพ่ือนอาจารย/ผูรับผิดชอบรายวิชา/หัวหนากลุมวิชา 
          ๒.๔  สะทอนคิดระหวางการบรรยาย 
          ๒.๕  ผลการประเมินรายงาน การเขียน Nursing care plan/การทํา สรุปแผนผังความคิด 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ ประชุมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
 ๓.๒ นําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและผลประเมินการสอนของอาจารยมาพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  อาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)  ขอสอบ  
งานท่ีมอบหมาย และระบบการใหคะแนน  
 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปตามผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและอาจารย 

*********************** 

http://www.nursingworld.org/
http://www.nursingprocess.org/
http://www.nursing-theory.org/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 
รายวชิา มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล สาขาวชิา พยาบาลศาสตร วิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 


