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                                                           รายละเอียดของรายวิชา( Course Syllabus ) 
                                       รหัสวิชา NSG ๓๒๑๓ รายวิชา ประเด็นและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 
                                สาขาวิชาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา   
                                                          ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                                                      หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและรายชื่อวิชา 

รหัสวิชา                              NSG ๓๒๑๓ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย               ประเด็นและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ            Issues and Professional Development 
 

๒.จำนวนหน่วยกิต                             ๒ หน่วยกิต  (๒-๐ -๔) 
 
                                                                            
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสตูร                                พยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
     ๓.๒ ประเภทรายวิชา                       หมวดวิชาชีพ  
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ๔.๑ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ศิริเจรญิวงศ์  
     ๔.๒ อาจารยผ์ู้สอน                           

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์        อรรถารส 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณัทนาวดี  เมธาพัฒนะ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา          ศิริเจริญวงศ ์
   อาจารย์ ดร.อารยา                      ทิพย์วงศ์ 

                                                   อาจารย์ จันทนา                        แจ้งเจนเวทย์                                                              
                                                    
๕. สถานที่ติดต่อ                             วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ kanjana.si@ssru.ac.th 
        Tel ๐๙๔-๕๑๔-๒๔๖๑ 
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๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ๖.๑ ภาคการศึกษาที ่                    ๓/๒๕๖๓ ช้ันปีท่ี ๓ 
     ๖.๒  จำนวนผู้เรยีนที่รับได้              จำนวน  ๑๒๓ คน 
 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี       ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี      ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน                              วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา     

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยจากภายในและต่างประเทศ วิเคราะห์ประเด็นทีม่ีอิทธิพลต่อวิชาชีพและสังเคราะห์แนวทางเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  
 
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
                                                            

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
๓.๑. คำอธิบายรายวิชา 
                 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพ วัฒนธรรม
พยาบาล องค์กรแห่งวิชาชีพ การควบคุมวิชาชีพ   ประเด็นท่ีมีอิทธพิลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล แนวทางพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหาร ด้าน
การศึกษา ด้านการบริการ และด้านการวิจัย 
      Professional development particular at the local, national, and international levels in the past, current and future, 
factors influencing nursing professional development, nursing culture, professional organization, professional controlling, issues 
influencing nursing professional development, professional development guidelines for administration, education, services and 
research. 
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๓.๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ตามความต้องการของนักศึกษา - ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 
  ๓.๓ จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
                ๓.๓.๑ ปรึกษาผ่านโทรศัพทม์ือถือ  Tel ๐๙๔ - ๕๑๔- ๒๔๖๑   
                ๓.๓.๒ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเลกโทรนิกส์ (Email )  kanjana.si@ssru.ac.th 
                ๓.๓.๓ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook / Line) Group line: Issues & PD-62 

อาจารย์ ให้คำปรึกษา โทรศัพท์/ ตารางเวลา 
ผศ. กาญจนา         ศิริเจรญิวงศ์    kanjana.si@ssru.ac.th 

 Tel ๐๙๔-๕๑๔-๒๔๖๑ 
อังคาร/ศุกร ์
 ๙-๑๒ น 

ผศ.ดร.ทัศนีย์         อรรถารส 
 

tassanee.at@ssru.ac.th 
Tel ๐๘๑-๘๑๙-๘๕๒๒ 

อังคาร/ศุกร ์
 ๙-๑๒ น 

ผศ.ดร. มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ muntanavadee.ma@ssru.ac.th 
Tel ๐๖๔-๑๖๐-๕๔๔๔ 

อังคาร/ศุกร ์
 ๙-๑๒ น 

ดร. อารยา           ทิพย์วงศ์        
 

araya.ti@ssru.ac.th 
Tel ๐๙๑-๐๐๓-๕๑๑๙ 

อังคาร/ศุกร ์
 ๙-๑๒ น 

อาจารย์จันทนา      แจ้งเจนเวทย ์                                                                                                                                                
 

chantana.ch@ssru.ac.th   
Tel ๐๘๙-๙๘๖-๒๖๒๕ 

อังคาร/ศุกร ์
 ๙-๑๒ น 

 
                                        หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) มีความซื่อสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

  )๒ ( มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  )๓( สามารถใช้ดลุยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม  

  )๔( แสดงออกถึงการเคารพสทิธิ  คุณค่า ความแตกตา่ง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตนเอง 

  )๕(  แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงส่วนรวมและสังคม  

 (๖) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล 

 ๑.๒ วิธีการสอน 

mailto:kanjana.si@ssru.ac.th
mailto:kanjana.si@ssru.ac.th
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(๑.) บรรยาย 

(๒)  สัมมนากลุ่ม  

(๓)  มอบหมายการทำงานกลุ่ม 

  ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  นักศึกษาเข้าเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

(๒)  ความรับผดิชอบต่องานกลุ่มและการส่งงานตามเวลาที่กำหนด  

(๓)  การพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

(๔)  การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน การสัมมนา การนำเสนอผลงานกลุ่ม 

(๕)  การเขียนอ้างอิงในรายงานถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด 

๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

  )๑  (  มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อื่นท่ีส่งเสริมทักษะศตวรรษ ๒๑ ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ ์

  )๒  ( มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

  )๓(  มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

  )๔( มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำผลการวิจยัมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 

  )๕(  มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจดัการทางการพยาบาล 

 (๖) ความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย  

 (๗) มีความรู้และความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร  

๒.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย 
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(๒) อภิปราย 

(๓) สัมมนากลุ่ม 

(๔) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นควา้ในประเด็นท่ีกำหนดจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล วารสาร ตำรา 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) สอบข้อเขียน  

(๒) การจัดรูปแบบการสัมมนา 

(๓) การนำสมัมนา การร่วมสัมมนาและการแสดงความคิดเห็น 

(๔) การรายงานผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  )๑( สามารถสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปญัหา 

อย่างสร้างสรรค ์

  )๒ ( สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  

และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

  )๓  ( สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวจิัย และนวัตกรรมในการแกไ้ขปัญหาและการศึกษาปญัหาทางสุขภาพ 

๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายใหศ้ึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆในประเด็นที่กำหนด 

(๒) อภิปรายแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน/กลุ่มใหญ ่

(๓) วิเคราะห์เปรยีบเทียบจดุอ่อน จุดแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเด็นทางการพยาบาลทีก่ำหนด 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) รายงานการศึกษาประเด็นที่กำหนด การศึกษาพยาบาล การปฏบิัติพยาบาล การบริหารการพยาบาลและการวิจัย 
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(๒) การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ การสรุปสาระสำคัญในประเด็นที่กำหนด 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  )๑  ( มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  )๒  ( สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย  

  )๓  ( สามารถแสดงความคดิเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

  )๔  ( แสดงออกถึงการมีส่วนรว่มในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม 

(๒) มอบหมายงานใหส้ัมภาษณ์ประชาชนผู้รับบริการ/หัวหน้าพยาบาล/หัวหนา้ตึกในสถานพยาบาลทีห่ลากหลาย 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) การนำเสนอผลงานและรายงานผลงานท่ีกำหนด 

(๒) การร่วมอภิปรายแสดงความคดิเห็นในประเด็นท่ีกำหนด 

(๓) ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีมในฐานะเป็นผู้นำสมัมนาและผูร้่วมสัมมนา 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

 )๑  ( สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน 

  )๒  ( สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 )๓  ( สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

  (๔) สามารถสื่อสารเพื่อให้ผูร้บับริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย  
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๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นควา้จากตำรา วารสารและสื่อดิจิทัลต่างๆทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

(๒) แบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) การสังเกตวิธกีารนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์

(๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและการสัมมนาในฐานะผู้นำสัมมนาและผู้ร่วมสมัมนา 

                                       หมวดที ่๕ แผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการจัดการเรียนการสอน 

ครั้งท่ี 
วันท่ี / เวลา 

                             หัวข้อการเรียนรู ้ ชม. กิจกรรม 
การเรยีนการสอน 

อาจารยผ์ู้สอน 

ครั้งที ่1: online 
วันอังคารที่  
4 มค. 2565 
9.00 - 11.00 น. 
12.00-14.00 น. 

 
 
ปฐมนิเทศรายวิชา 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
- การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- ประเด็นการอภิปราย 5 กลุ่ม 
   1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
   2. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   3. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
   4. โรคอุบัติใหม่กับวิชาชีพการพยาบาล  
   5. Healthcare’s Top Innovators: Nurses.  
    
               

 
 
 
2 
 
 
2 
 

 

 

 
-มคอ 3-website  

https://www.yout
ube.com/watch?v
=Q5iOIjp5yLQ  
-มอบหมายงานกลุม่ให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-สะท้อนคิด 
-อภิปราย 
-นำเสนอผลงาน 
-power point 
 

 
 
 
ผศ.กาญจนา   
ศิริเจริญวงศ ์
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2 online 
วันพฤหัสที ่
6 มค.. 2565 
9.00 - 11.00 น. 
12.00 -14.00 น. 
 

 
ด้านการศึกษา    
   - การศึกษาพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ  
   - หลักสูตรการศึกษาและการอบรม      
   - ประเด็นการอภิปราย “คณุภาพการศึกษา VS  
     คุณภาพบัณฑิต” 

 
2 
 
 
2 

 

 
บรรยาย 
power point 
วิดีโอคลิป 
อภิปราย 
 

 
ผศ.ดร.ทัศนีย ์
อรรถารส 
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ครั้งท่ี 3 online 
วันศุกร์ที่  
7 มค. 2565 
9.00 -11.00 น. 
12.00-14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

    
ด้านการบริการ     
1. คุณลักษณะของพยาบาลที่ดี (Characteristics of a 
Good Nurse) 
2. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ (Competency of 
Nursing Professional) 
3. การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Practice: EBP)  
4. แนวโน้มการปฏิบตัิการพยาบาลในประเทศต่างๆ   
(Trends of Nursing Practice in many Countries) 
5. ประเด็นการอภิปราย “คุณภาพพยาบาลไทยกับ 
ต่างประเทศ” (Thai Nursing Quality VS Nursing 
Quality) 
 

 
2 

 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 

 
 
บรรยาย 
power point 
point 
วิดีโอ 
 
อภิปราย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผศ.ดร.มัณทนาวดี 
เมธาพัฒนะ 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                              

 
 

 
วันท่ี เวลา 

                                  
เนื้อหา 

 

ชม. กิจกรรม 
การเรยีนการสอน 

อาจารยผ์ู้สอน 

ครั้งท่ี 4 online 
วันจันทร์ที่  
10 มค. 2565 
9.00-11.00 น. 
12.00-14.00 น. 

ด้านการบริหาร  
   - บทบาทของหัวหน้าตึกในประเทศและต่างประเทศ 
   - บันไดความก้าวหน้า (career pathways) ของ
พยาบาล 
     วิชาชีพ  
   - การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลเพื่อเป็นผูป้ระกอบการ                  
   - ประเด็นการอภิปราย “กลยุทธฺนักบริหารการ
พยาบาล” 
 

2 
 
 
   
 
 
2 

บรรยาย 
power point 
 
อภิปราย 

 

 
อ.จันทนา 
แจ้งเจนเวทย์                                                                                                                                                 

 

ครั้งท่ี 5-7 : online 
วันอังคาร-พฤหัสที ่
11 - 13  มค.2565 
 

 
เตรียมสัมมนารวม 
 

  
นศ.พบ อจ.ที่ปรึกษา
ประจำกลุ่ม  
 

ผศ.ดร.ทัศนีย์  
ผศ.ดร.มัณทนาวดี 
ผศ. กาญจนา 
อ.ดร.อารยา   
อ.จันทนา 

ครั้งท่ี 8 : online 
วันศุกร์ที่  

ด้านการวิจัย  
   -  ความสำคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล 

 
2 

 
บรรยาย 

 
อ.ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ 
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14 มค.2565 
9.00 - 11.00 น. 
12.00 – 14.00 น. 
 

   -  กานำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาชีพ 
   -  ประเด็นการอภิปราย “นวัตกรรมทางการพยาบาล”      
 

 
2 

power point 
อภิปราย 
 

 
ครั้งท่ี 9: online 
วันจันทร์ที่  
17 มค.2565 
9.00   - 12.00 น. 

สัมมนารวม 
 
กลุ่ม  การศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  
กลุ่ม  ก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ          
กลุ่ม  Nursing Innovation For Society  
 

 
 
3 
 

 
power point 
VDO clip 
รูปเลม่รายงาน 

 
ศ.ดร.ทัศนีย์  
ผศ.ดร.มัณทนาวดี 
ผศ. กาญจนา 
อ. ดร.อารยา   
อ.จันทนา 

ครั้งท่ี 10: online 
วันอังคารที่  
18 มค.2565 
9.00   - 11.00 น. 

 
กลุ่ม  ความท้าทายของนักบริหารการพยาบาล  
กลุ่ม Nurses: Healthcare Entrepreneur 
 
 

 
2 
 

 
power point 
VDO clip 
รูปเลม่รายงาน 

ผศ.ดร.ทัศนีย์  
ผศ.ดร.มัณทนาวดี 
ผศ. กาญจนา 
อ.ดร.อารยา   
อ.จันทนา 

ครั้งท่ี 11 : online 
วันพุธท่ี  
19 มค. 2565 
9.00-11.00 น. 
 

 
Hospital/Healthcare Accreditation (HA) 
 

 
2 

 
บรรยายพิเศษ 
on zoom 
 

  
ดร. อำพัน วิมลวัฒนา 
รองคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล 

 
 
 

 
 

วันที่ เวลา 
                                  

เนื้อหา 
 

ชม. กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ครั้งท่ี 12: online 
วันศุกร์ที่  
21 มค.2565 
9.00   - 12.00 น. 

 
วิจัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 

 
3 

 
บรรยายพิเศษ 
power point 
 

 
ศ.ดร.วณีา จีระแพทย ์
กรรมการสภาการพยาบาล 

วันจันทร์ที ่
24 มค. 2565 
9.00 – 11.00 น. 

สอบ            ผศ. กาญจนาและทีมอาจารย ์
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 สรุปและประเมินผลรายวิชา 

        
  ผศ. กาญจนา 

 
 

ประเด็นการสัมมนากลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม 
  

กลุ่ม ประเด็น/หัวข้อการสัมมนา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
การศึกษา 
 

 

-การศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ผศ.ดร.ทัศนีย ์
อรรถารส 

การปฎิบัต ิ
  
      

-ก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ         ผศ.ดร.มณัทนาวด ี
เมธาพัฒนะ 
 

การบริหาร 
 

-ความท้าทายของนักบริหารการพยาบาล 
  

อ.จันทนา  
แจ้งเจนวิทย ์
 

การวิจัย 
 

- Nursing Innovation For Society  
 
 

-ดร.อารยา 
ทิพย์วงศ ์

ธุรกิจเชิงสุขภาพ 
 

 

-Nurses: Healthcare Entrepreneur ผศ.กาญจนา 
ศิริเจริญวงศ ์
 

 
แนวทางดำเนินการสัมมนา: บทบาทผู้นำสัมมนา 

1. นักศึกษาระดมความคดิเห็นในกลุม่ตามรูปแบบการสัมมนาในหัวข้อท่ีกำหนดให้ โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุม่ 
2. นักศึกษาจัดทำเอกสารเชิญอาจารย์เข้าร่วมการสมัมนา ประกอบด้วยรายชื่อกลุ่ม ช่ือเรื่องสัมมนา เวลา สถานท่ี 
3. นักศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ อาทิ พิธีกร/เลขานกุารประจำกลุม่ ผู้ดำเนินการนำสมัมนา ผู้ประสานงาน/ต้อนรับอาจารย์ 

การเตรียมสถานท่ี เอกสาร โสตทศันูปกรณ์ เครื่องดื่ม     
4. วิธีการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ดำเนินการนำสมัมนา(Moderator) ทำหน้าท่ีกล่าวต้อนรบัอาจารย์และสมาชิก เปิดประเด็น/ตั้งคำถามใหแ้ก่

สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเปดิโอกาส อภปิราย/แสดงความคิดเห็น ทั้งนีผู้้ดำเนินการนำสัมมนา (Moderator) จะต้องสรุปสาระสำคัญในแตล่ะ
ประเด็นทีผู่้ร่วมสัมมนาและหรือ/อาจารย์ที่เข้าร่วม ได้แสดงความคดิเห็น ก่อนเริม่ตั้งคำถามในประเดน็ใหม่ 

5. เมื่อไดค้ำตอบครอบคลุมทุกประเดน็/คำถามแล้ว ผู้ดำเนินการนำสัมมนา(Moderator)จะเป็นผู้สรุปสาระสำคัญทั้งหมดจากวงสัมมนา
โดยสังเขปและกล่าวขอบคณุอาจารย์และสมาชิก ก่อนปิดการสมัมนา 
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6. นักศึกษาทุกกลุ่มรายงานความก้าวหน้าของการสัมมนาให้อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบเป็นระยะจนกว่าการสมัมนา 

การส่งรายงานรูปเล่มและประเมินผลการศึกษาเสร็จสิ้น 
7. รูปเลม่รายงานของกลุม่ จัดทำฉบบัสมบูรณ์พร้อมซีดีบันทึกกระบวนการทำงานกลุ่มและส่งเลม่ให้อาจารย์ผูร้่วมสอนจำนวน 5 เล่ม ก่อนการ

สัมมนาอยา่งน้อย 3 วัน 
 

  การจัดทำรูปเล่มรายงาน 

1. ปกรายงานเสนออาจารย์ พิมพ์ตามรูปแบบรายงานของมหาวิทยาลยัฯ 

2. หัวข้อเรื่อง/ประเด็นการสมัมนาตามที่กำหนด 

3. เนื้อหาเขียนตามประเด็นการสมัมนาท่ีกำหนด โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบ จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมยกเหตุผลอธิบายในแง่มุมต่างๆ 

4. สังเคราะห์แนวคิด/สร้างสรรค์ความคิดรเิริ่มใหม่ๆสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

5. สรุปสาระสำคญัในประเด็นท่ีศึกษา 

6. การอ้างอิงและบรรณานุกรม เขียนตามรูปแบบ APA 6th edition   

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล (ร้อยละ) 

๑ สอบข้อสอบอัตนัยและปรนัย สอบปลายภาค ๔๐ 

๒ รูปเลม่รายงาน/แผ่นซีดี/บันทึกกระบวนการทำงานกลุ่ม 

-ส่งงานตรงเวลา (๕) 

-คุณภาพรายงาน (๑๐) 

-การอ้างอิง APA 6th edition (๕) 

ส่งหลังสอบ 

ไม่เกิน ๓ วัน 

๒๐ 

๓ -อภิปรายในช้ันเรียน 

-อภิปรายในการสัมมนารวม 

 

    

๑๐ 

๓๐ 
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