
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพยาบาลศาสตร์ 
                                               

หมวดที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.รหัสและชื่อรายวิชา  ๔๑๗๔๙๐๒  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
       Issues and Trends in Nursing Profession 
๒.จ านวนหน่วยกิต       ๒ หน่วยกิต ๒(๒-๐-๔)    
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต     
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาชีพ 
๔.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
            อาจารย์  เสาวรี เอ่ียมละออ โทร ๐๘๙- ๒๒๑๙๒๐๓ 
                                               E mail : a.saowareewriter@gmail.com   
            อาจารย์ พ.จ.อ.หญงิ สีนวล รัตนวิจิตร    โทร ๐๘๐๕๘๑๕๙๗๑ 
                                               E mail : Seenuan@npru.ac.th 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

รศ.ดร.สุนุตตรา    ตะบูนพงศ์  E mail : nuttra.t@npru.ac.th 
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  E mail : hathaichanok@npru.ac.th. 
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถ์  E mail : too19@npru.ac.th. 
ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ  E mail : wtranun@npru.ac.th 
อาจารย์สุคนธา         ยางสวย          E mail : sukhontha@npru.ac.th   
อาจารย์เสาวรี            เอ่ียมละออ  E mail : a.saowareewriter@npru.ac.th 
อาจารย์จุฑารัตน์ 
อาจารย์ พ.จ.อ.หญิง สีนวล 

ผู้พิทักษ์กุล 
รัตนวิจิตร     

E mail : poopitukkul@npru.ac.th. 
E mail : Seenuan@npru.ac.th 
 

๕.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่  ๑  ชั้นปีที่   ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ( Pre-requisites ) 
               ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ( Co requisites ) 
 ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน 
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

mailto:poopitukkul@npru.ac.th


๒ 
 

๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
        หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากจบรายวิชานี้ผู้เรียนสามารถ 
 ๒.๑.๑ อธิบายพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๑.๒ อธิบายคุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ด้าน
กฏหมายและจริยธรรม การศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย การเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๑.๓. อภิปราย แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีระบบสุขภาพที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๒.๒.๑  อธิบายพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๒.๒  อธิบายคุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ทั้งด้าน
การศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย  
  ๒.๒.๓ อภิปราย แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีระบบสุขภาพที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๒.๓.๑. เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒.๓.๒ เพ่ือปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาและจากผลการประเมินตามแบบ มคอ. ๕ 
ปี ๒๕๕๖ ในประเด็นความต้องการให้มีการตอบข้อเขียนด้วย 
 
            ๒.๓.๓ การบูรณาการวิชา 

            ไม่มี          

               มี            

    ภายในวิชา  ……………………………………. 

       ระหว่างวิชา       

                ระหว่างคณะ     ………………………….. 
            อ่ืนๆ โปรดระบุ  



๓ 
 

  การบริการวิชาการแก่สังคม 

  งานวิจัย  

  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      ๒.๓.๔ การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  

ชื่อการอบรม    
ประเด็นเนื้อหาที่บูรณาการการอบรมกับรายวิชา    กฏหมายและจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล 

 

ล าดับที่ ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน 
ช.มของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

1 กฏหมายและ
จริยธรรมส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพ
พยาบาล/ 

3 อภิปราย /สัมมนา กฏหมายและ
จริยธรรมทางการ
พยาบาล 

 
 
 
 

             หมวดที่  ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
 พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ  คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล  
องค์กรวิชาชีพพยาบาล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาลและ
ผดุงครรภ์  ทั้งด้านการศึกษา  การบริการ  การบริหาร  และการวิจัย  การเปลี่ยนแปลง  และแนวโน้ม
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  ระบบสุขภาพและวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 

 
 
 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
           บรรยาย          สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

           ไม่มี     ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



๔ 
 

 
 
๓. จ านวนชั่งโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 -  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน  และในเว็ปไซด์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 -   นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้า  หรือมาพบตามเวลา 
 -   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ  ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
( เฉพาะรายที่ต้องการขอค าปรึกษา ) 
 
         หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑ ผลการเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้หลัก 
-  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผล
การปฏิบัติงาน (๑) 
-  เสียสละและมีจิตอาสา (๒)                                                  
-  ซื่อสัตย์และมีวินัย (๓) 
-  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กร (๘)    
 
 

 
๑.๒ กลยุทธ์การสอน 
-  การปฏิบัติตามข้อบังคับการ
เข้าชั้นเรียน 
-  มอบหมายงานส่วนบุคคลและ
เป็นทีม  
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ทางการพยาบาล และการใช้
ข้อมลู 

           
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
  - สังเกต และตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับการเข้าชั้นเรียน            
 -  การตรวจสอบการส่งงานและ
ผลงาน 
-  ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลงาน 
 -  สังเกตการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 
-  ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ผลการเรียนรู้รอง  
- มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
(๔) 
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์(๕) 
- ควบคุมตนเองได้ (๖) 
- มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับ
ปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ  และ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
(๙) 
-เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการ

 -  ตรวจสอบการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ในรายงาน 



๕ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน(๑๐) 
 
๒.ความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้หลัก 
ผลการเรียนรู้หลัก 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ศาสตร์ทางวิชาชีพทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (๒) 
ผลการเรียนรู้รอง  
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ินฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยและ
วิทยาการที่ทันสมัย(๕) 

 
๒.๒ กลยุทธ์การสอน

ด้านความรู้ 
-การบรรยาย ร่วมกับ

อภิปราย  
-มอบหมายให้ท างานกลุ่ม 
-มอบหมายให้อ่านและสรุป
หนังสืออ่านประกอบเกี่ยวกับ 
ประเด็นกฎหมาย  และแนวโน้ม
วิชาชีพพยาบาลเป็นรายบุคคล
การบรรยายร่วมกับอภิปราย  
  
  
 

 
๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
-การน าเสนอสรุปผลการอ่านหนังสือ
ประกอบประเด็นกฎหมายและ
แนวโน้มวิชาชีพพยาบาลเป็น
รายบุคคล 
-การน าเสนอและรายงานผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
ผลการเรียนรู้หลัก 
-  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็น
ระบบ (๑) 
ผลการเรียนรู้รอง 
- สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ทั่วไปด้านการพยาบาลโดยใช้ความรู้
และประสบการณ์พ้ืนฐานเพื่อ
ให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ (๒) 
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งที่หลากหลายและน าข้อมูล
ไปใช้ในการอ้างอิง  และแก้ไขปัญหาใน
การบริหารหอผู้ป่วยอย่างมี
วิจารณญาณ (๓) 

 
๓.๒ กลยุทธ์การสอน

ด้านปัญญา 
-อภิปรายกลุ่ม 

- วิเคราะห์กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด 
- สะท้อนความคิด 
- มอบหมายงานรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- รายงานที่ได้รับมอบหมาย
รายบุคคล/กลุ่ม 
- สังเกตการณ์การอภิปราย และการ

แสดงความคิดเห็น  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๔.๒กลยุทธ์การสอนด้าน ๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลด้าน



๖ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
และความรับผิดชอบ 
๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
รับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้รอง 
 - มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  กลุ่มคนชุมชน
และในท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (๑)   
- แสดงความเป็นผู้น า  และผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม  (๒) 

ทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า ง
บุคคลและรับผิดชอบ 
-  มอบหมายงาน 
-  เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
- ร่วมอภิปรายเป็นกลุ่ม 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และรับผิดชอบ  
 -  การน าเสนอและรายงานผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
-  ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
- รับผิดชอบในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

 

- แสดงความเป็นผู้น าในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทีมใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า  (๓) 
-มีความเคารพและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
(๔) 
- มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง(๕) 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
วิชาชีพและชุมชน(๖) 

 
 

 

 
 
 

๕.ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้หลัก 
-  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดการฟังและการเขียน (๓) 
ผลการเรียนรู้รอง 
-  ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ แปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (๑) 

๕.๒ กลยุทธ์การสอน  
- อภิปราย  แสดงความคิดเห็น 
-  การมอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากบทความ
ทั้งในและต่างประเทศ 
-  มอบหมายให้น าเสนองานโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
-  สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย และคุณภาพในการ
อภิปราย 
-  ตรวจรายงานและการสืบค้นข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ 
-  สังเกต และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การน าเสนอผลงานด้วยสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 



๗ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
-  แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสื่อสาร ทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
(๒) 
-  ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและ
น าเสนอ (๔)                                                
 -  ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
(๕) 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
           

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อ จ านวน     
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ ๑ 
ครั้งที่  ๑     
๑๖ ต.ค. ๕๗ 
(๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐) 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
๑. พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
     ๑.๑ พัฒนาการของวิชาชีพ
พยาบาลต่างประเทศ 
     ๑.๒พัฒนาการของวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศ 
     ๑.๓บุคคลส าคัญที่มีผลต่อวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศไทย 
๒. องค์กรวิชาชีพพยาบาล 
    ๒.๑ องค์กรวิชาชีพพยาบาลใน
ต่างประเทศ 
    ๒.๒ องค์กรวิชาชีพพยาบาล
ระหว่างประเทศ 
    ๒.๓  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

        ๓ - อภิปราย 
- มอบหมายงาน 
- ศึกษาค้นคว้า 
  

รศ.ดร.สุนุตตรา 
ตะบูนพงศ์ 



๘ 
 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อ จ านวน     
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

วิชาชีพพยาบาลและองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
   ๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
กับองค์วิชาชีพวิชาชีพพยาบาล(สภา
การพยาบาล / สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย / สมาคมพยาบาลในภาค
ต่างๆ) 

สัปดาห์ที่ ๑ 
ครั้งที่  ๒ 
๑๗ ต.ค ๕๗ 
 (๑๐.๓๐-
๑๒.๓๐) 

๓. คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล 
     ๓.๑  เอกลักษณ์ของวิชาชีพ 
     ๓.๒ เอกสิทธิ์แห่งวิชาชีพ 
     ๓.๓ พลังอ านาจของวิชาชีพ 
     ๓.๔ คุณค่าของวิชาชีพ  
     ๓.๕ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

       ๓ - อภิปราย 
- สัมมนาในชั้นเรียน 

อาจารย์สุคนธา 
ยางสวย 

สัปดาห์ที่ ๒ 
ครั้งที ่ ๓ 
๒๔ ต.ค ๕๗ 
 (๑๐.๓๐-
๑๒.๓๐) 

กฎหมายและจริยธรรมทางการ
พยาบาล 

      ๓ - อภิปราย 
- สัมมนา 

อาจารย์ณัฐ
ยาณ์  
อังคประเสริฐ
กุล 

สัปดาห์ที่ ๓ 
ครั้งที่  ๔ 
๓๐ ต.ค ๕๗ 
 (๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐) 

๔. ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
ทางการพยาบาลที่มีผลต่อการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ 
   ๔.๑   ด้านบริการพยาบาล 
   ๔.๒  ด้านการศึกษาพยาบาล 
   ๔.๓  ด้านบริหาร 
   ๔.๓  ด้านการวิจัย 
๕. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
และเทคโนโลยี ระบบสุขภาพนโยบาย
สาธารณสุขของประเทศที่มีผลต่อ
วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์   

๘ ศึกษาดูงานสภาการ
พยาบาล   

บรรยายโดย
สภาการ
พยาบาล 

สัปดาห์ที่ ๓ 
ครั้งที่  ๕   
๓๑ ต.ค ๕๗ 

๖.ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาล 
   ๖.๑ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อระบบสาธารณสุข 

        ๓ -  สัมมนาในชั้นเรียน 
 

อาจารย์
จุฑารัตน์ ผู้
พิทักษ์กุล 



๙ 
 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อ จ านวน     
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

 (๙.๓๐-
๑๒.๓๐) 

  ๖.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบาลใน
อนาคต 
  ๖.๓ การปรับบทบาทการพยาบาล
เพ่ือรับอนาคต 

สัปดาห์ที่ ๔ 
ครั้งที่  ๖ 
๖ พ.ย. ๕๗ 
(๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐) 

 อภิปรายและรายงานตามหัวข้อ
การศึกษาดูงาน 

- ประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมทางการพยาบาล 

- แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์   

๓  - อภิปราย 
-  ศึกษาค้นคว้า 
 

อาจารย์สุคนธา 
ยางสวย 
อาจารย์ศรีนวล 
รัตนวิจิตร 
อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 

สัปดาห์ที่ ๔ 
ครั้งที่   ๗ 
๗ พ.ย. ๕๗ 
(๙.๓๐-
๑๒.๓๐) 

   อภิปรายและรายงานตามหัวข้อ
การศึกษาดูงาน 

- ประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมทางการพยาบาล 

      - แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์  
(ต่อ) 

 

       ๓ อภิปราย 
-  ศึกษาค้นคว้า 
 

อาจารย์สุคนธา 
ยางสวย 
อาจารย์ศรีนวล 
รัตนวิจิตร 
อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 

สัปดาห์ที ่๕ 
ครั้งที่   ๘ 
๗ พ.ย. ๕๗ 
 (๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐) 

ประเด็นและแนวโน้ม 
  -  ระบบสุขภาพในประเทศไทย 
     มาตรฐาน HA  
     มาตรฐาน JCI 
     มาตรฐาน QA 
 
 

๓ อภิปราย 
สัมมนาในชั้นเรียน 

อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 

สัปดาห์ที่ ๕ 
ครั้งที ่  ๙ 
๑๔ พ.ย. ๕๗ 
(๘.๓๐-
๑๒.๓๐) 

สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม บทบาท
การพยาบาลในอนาคต 

       ๓ - สัมมนาในชั้นเรียน รศ.ดร.สุนุตตรา 
ตะบูนพงศ์ 
ผศ.ดร.หทัย
ชนก บัวเจริญ 
อาจารย์ดร.
ธีรนันท์ วรรณศิ
ริ  
อาจารย์



๑๐ 
 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อ จ านวน     
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

กรวรรณ 
สุวรรณสาร 
อาจารย์สุคนธา 
ยางสวย 
อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 
อาจารย์
จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ 
จันทนะโสตถิ์ 
อาจารย์มาลินี 
จ าเนียร 
อาจารย์ เสาวรี 
เอ่ียมละออ 
อาจารย์ ศรีนวล 
รัตนวิจิตร 
 
 

สัปดาห์ที่ ๖ 
ครั้งที ่  ๑๐ 
๒๐ พ.ย. ๕๗ 
(๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐) 

  ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้ม
ทางการพยาบาลยุคAEC 
 

     ๓ - จัดนิทรรศการและ
โต้วาทีหัวข้อ “การเข้า
สู่ ASIAN มีผลดีต่อ
วิชาชีพการพยาบาล
ไทย” 

รศ.ดร.สุนุตตรา 
ตะบูนพงศ์ 
ผศ.ดร.หทัย
ชนก บัวเจริญ 
อาจารย์ดร.
ธีรนันท์ วรรณศิ
ริ  
อาจารย์
กรวรรณ 
สุวรรณสาร 
อาจารย์สุคนธา 
ยางสวย 
อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 
อาจารย์



๑๑ 
 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อ จ านวน     
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ 
จันทนะโสตถิ์ 
อาจารย์มาลินี 
จ าเนียร 
อาจารย์ เสาวรี 
เอ่ียมละออ 
อาจารย์ ศรีนวล 
รัตนวิจิตร 
 

สัปดาห์ที่ ๖ 
ครั้งที ่  ๑๑ 
๒๑ พ.ย. ๕๗ 
 

ให้นักศึกษาเขียน “การสะท้อนคิด” 
ในประเด็นหัวข้อ 
“ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการ
พยาบาลในประเทศไทย” 

๓  อาจารย์เสาวรี 
เอ่ียมละออ 
อาจารย์ศรีนวล 
รัตนวิจิตร 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที/่ครั้งที่       
ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล  ร้อยละ 

(๑) นิทรรศการประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้ม
ทางการพยาบาลยุคAEC / โตว้าที 

๑๐ 
     

๔๐ 

(๒ ) สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม บทบาท
การพยาบาลในอนาคต 
-บทบาทการเป็นผู้น าการสัมมนา 
-บทบาทการเป็นผู้ร่วมสัมมนา 

๘, ๙ ๔๐ 

(๓) รายงานการศึกษาดูงาน          ๖ ๑๕ 
(๔) ระเบียบวินัยในการเรียน 

  - การเข้าชั้นเรียน 
  - การส่งงานตรงเวลา 
  - การแต่งกาย 
  - พฤติกรรมการใช้ห้องเรียน 
  - มารยาทในชั้นเรียน 

- ๕ 



๑๒ 
 

 
 

หมวดที่  ๖  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
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U.S.A. : Lippincott  Company. 
Huber. (2006). Leadership & Nursing Care Management (With Study Guide). U.S.A. : 

Saunders 
Huston, Carol, J.(2005).Professional Issue in Nursing : Challenges and 

Opportunities. U.S.A. : Lippincott  Company. 
Marquis, Bessie, L. & Huston, Carol. J. (2005). Leadership Roles and Management 

Functions in Nursing Theory & Application. U.S.A. : Lippincott Company. 
 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 -  หนังสือ  ต ารา เกี่ยวกับ   ที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ 
 -  ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 



๑๓ 
 

 ๓.๑  หนังสือ 
ฟองค า  ดิลกสกุลชัย. (๒๕๕๑).  การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หลักและวิธีปฏิบัติ.   

กรุงเทพฯ:กรุงเทพฯ: พรี-วัน. 
มานิตย์  จุมปา.(๒๕๕๑). ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล. กรุงเทพฯ: วีพริ้นท์ 
 ๓.๒  Websitte ของสภาการพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  www.tnc.or.th 
          Websitte ของสมาคมพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  www.thainurse.org 
 
 

            หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๗.๑.๑  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
๗.๑.๒  การสะท้อนคิด (Reflective journal) ของผู้เรียน 
๗.๑.๓  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 
๗.๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
๗.๒.๒ การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
๗.๓.๑  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง 

พัฒนารายวิชา 
๗.๓.๒ การวิจัยในชั้นเรียน 
๗.๓.๓ คณะกรรมการจัดการให้ค าแนะน าและก ากับติดตามแผนการพัฒนาความรู้ของ 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน 
๗.๓.๔ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการน าไปวางแผนการ
พัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงกล
ยุทธ์ของรายวิชา โดยปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมิน รวมทั้งลอง
ปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 
กับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 

                                                       
      ลงชื่อ ……………………………………………………………   ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

http://www.thainurse.org/


๑๔ 
 

                      (อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ) 
                      ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
               

 
     ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
                      ๕  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 ลงชื่อ……….....…………...................……………………คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์) 
                    ๕  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ใบมอบหมายงาน 
๑.การศึกษาดูงานสภาพยาบาล 
 

๑.๑ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 
 จัดเตรียมเอกสารตามแนวทางของหัวข้อการดูงาน 
 นักศึกษาประชุมกลุ่มวางแผนการเดินทางไปและกลับ จัดตั้งหัวหน้าทีม  เลขาทีมงาน 
ถ่ายภาพ  บันทึกเสียง  ผู้ประสานงาน  ผู้กล่าวน าและกล่าวขอบคุณ   จัดเตรียมของที่ระลึก 
(งบโครงการศึกษาดูงาน) 

          ๑.๒ แบ่งกลุ่มหัวข้อการศึกษาดูงาน ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน 
   กลุม่๑. ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลที่มีผลต่อการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ 
    กลุ่ม๒. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและ
เทคโนโลยี ระบบสุขภาพนโยบายสาธารณสุขของประเทศที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์   
 

๑.๓ ให้เขียนรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานที่ดีโดยสรุปสาระส าคัญตามขอบเขต
การศึกษาดูงาน  
๑.๔ เตรียมน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารตามความเหมาะสม (ตามแผนการเรียนการ
สอน) 

 
ขอบเขตการศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์โดยตรงจากสภาพยาบาลเรื่อง องค์กรวิชาชีพพยาบาล 
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์  ทั้งด้าน
การศึกษา  การบริการ  การบริหาร  และการวิจัย  การเปลี่ยนแปลง  และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  ระบบสุขภาพและวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 



๑๕ 
 

การมอบหมายงาน 
๑. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน และแจ้งรายชื่อให้นักศึกษารับทราบกลุ่มที่

บอร์ดหน้าคณะพร้อมดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
          ๒. แจ้งวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในวันปฐมนิเทศรายวิชา  
 ๓. นักศึกษาขอค าปรึกษาและจัดท ารายงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน า เสนอ ๑ สัปดาห์ 
โดยให้ขอค าปรึกษาเป็นระยะ ตั้งแต่ก่อนดูงาน ระหว่างดูงาน และระยะเตรียมรายงานพร้อมรูปแบบ
การน าเสนอรายงาน 
 ๔. ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลความรู้  น าเสนอและวิเคราะห์สิ่งที่จะน าไปใช้ รวมทั้งโอกาสพัฒนา
ตนเอง 
หัวข้อในการจัดท ารายงาน 

๑. ปกรายงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. หัวข้อเรื่องการท ารายงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายประจ ากลุ่ม 
๓. เขียนเปรียบเทียบตามหลักวิชาการและตามสิ่งที่ได้รับจากการดูงานตามหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย 
๔. เขียนสรุปประเด็นสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่จะน ามาพัฒนาตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การรายงานและการน าเสนอ ๑๕% ตามแบบประเมิน 
ก าหนดการศึกษาดูงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ 
การน าเสนอรายงาน ๖-๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ และ ๙.๓๐-๑๒.๓๐ ตามล าดับ 
 
อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ           
อาจารย์ พ.จ.อ.หญิง สีนวล รัตนวิจิตร 

ส านักงานสภาการพยาบาล  
อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
โทรศัพท์  0-2596-7500   โทรสาร 0-2589-7121 

  

 

 
๒. การสัมมนาเรื่องประเด็นและแนวโน้ม บทบาทการพยาบาลในอนาคต 
 - นักศึกษาระดมความคิดเห็นในกลุ่มเรื่องรูปแบบการสัมมนา โดยขอความคิดเห็นจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 - นักศึกษาจัดท าเอกสารการเชิญคณบดีร่วมเปิดพิธีการท าสัมมนา 
 - นักศึกษาเชิญอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาโดย น าเสนอรายชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่อง  เวลา ให้อาจารย์
รับทราบ 
 - นักศึกษาแบ่งหน้าที่การเป็นพิธีกรประจ า การประสานงาน การจัดเตรียมสถานที่  การสรุป
เนื้อหาแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงตอน การจัดเตรียมพิธีการต่างๆ รวมทั้งรายงานการเตรียมงานเป็นระยะ
ให้อาจารย์รายวิชารับทราบ  
 - ก าหนดการจัดสัมมนา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 



๑๖ 
 

 - แบ่งกลุ่มตามหัวข้อดังนี้  
 กลุ่ม๑ หลักสูตรส าคัญ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ    
  อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 
 กลุ่ม๒ องค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ 
  อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ  
 กลุ่ม๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการบริการพยาบาล ด้านบริหาร
การพยาบาล  ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ 
  อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
  กลุ่ม๔ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย กรณีศึกษาการจัดการความรู้ 
  อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา อาจารย์สุคนธา ยางสวย 
นักศึกษา แบ่งกลุ่ม ประชุมกลุ่มเพื่อจัดรูปแบบการจัดสัมมนา  
๓. การจัดนิทรรศการวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มทางการ
พยาบาลยุค AEC และโต้วาทีเรื่อง“การเข้าสู่ ASIAN มีผลดีต่อวิชาชีพการพยาบาลไทย” 
 ๑.นักศึกษาประชุมกลุ่ม เพ่ือก าหนดประเด็นการจัดนิทรรศการ แบ่งหน้าที่  
 ๒.หมายก าหนดการของงาน เชิญคณบดี เชิญอาจารย์ น านักศึกษาทุกรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมของงาน 

 ๓.สรุปผลงานโดยวัดความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการจากผู้เข้าร่วมชม  
อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา 

  รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 
  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
  ผศ.ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์ 
  อาจารย์ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ  
  อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร 
  อาจารย์สุคนธา ยางสวย 

 อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ 
     อาจารย์จุฑารัตน์ ภู่พิทักษ์กุล 
     อาจารย์มาลินี จ าเนียร 
     อาจารย์ศรีนวล รัตนวิจิตร 

๔. การตดัสินผลการโต้วาทีโดยคณะอาจารย์ ๑๐ ท่าน  



๑๗ 
 

แบบประเมินผู้น าสัมมนา 
 

ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
เกณฑ์การประเมินผล :       

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

 

หัวข้อที่ประเมิน ครั้งที่ 
      

1. การเตรียมสัมมนา  
1.1 เตรียมหัวข้อในการสัมมนาได้น่าสนใจ       

1.2 ศึกษาค้นคว้าและจัดเอกสารประกอบการ
สัมมนาได้เหมาะสม 

      

1.3 เผยแพร่หัวข้อการสัมมนาและ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการสัมมนา
ให้แก่อาจารย์และผู้ร่วมการสัมมนา
ล่วงหน้า 

      

2. การด าเนินการสัมมนา       

2.1 การน าเข้าสู่การสัมมนา       

2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์และก าหนดเป้าหมาย
ในการสัมมนาได้อย่างชัดเจน 

      

2.3 การด าเนินการสัมมนาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

      

2.4 ก าหนดค าถามและเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการสัมมนา 

      

2.5 กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเรียนรู้  

      

2.6 สรุปประเด็นการสัมมนาได้อย่างถูกต้อง       

2.7 ด าเนินการสัมมนาได้ตามก าหนดเวลา       

รวม   40  คะแนน       

 
 



๑๘ 
 

 
 

แบบประเมินผู้ร่วมสัมมนา  
 
ชื่อนักศึกษา ……………………………………………………………………………………….. 
 
เกณฑ์การประเมินผล :       

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

 
 

หัวข้อที่ประเมิน ครั้งที ่
      

1.  อภิปรายได้ตรงประเด็นที่ก าลังสัมมนา       

2.  แสดงความคิดเห็นโดยการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

      

3.  แสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ 

      

4.  ซักถาม และน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการสัมมนา 

      

รวม  16 คะแนน 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนนการโต้วาที 
ญัตติ……………………………………………………………………………………. 

 
ผู้โต้วาที น าเสนอตรง

ประเด็น 
 

5 

ใช้ภาษา
ถูกต้อง 

 
5 

ข้อมูล
สนับสนุน 

 
5 

บุคลิกภาพ 
มารยาท 
กฎกติกา 

5 

วาทศิลป์
โน้มน้าว 

 
5 

รวมคะแนน 
 
 

25 
หัวหน้าฝ่าย
เสนอ 

      

ผู้สนับสนุน
คนที่1 

      

ผู้สนับสนุน
คนที่2 

      

หัวหน้าฝ่าย
เสนอสรุป 

      

 รวมคะแนน 
 ค้านตรง

ประเด็น 
 

5 

ใช้ภาษา
ถูกต้อง 

 
5 

ข้อมูล
หักล้าง 

 
5 

บุคลิกภาพ 
มารยาท 
กฎกติกา 

5 

วาทศิลป์
โน้มน้าว 

 
5 

รวมคะแนน 
 
 

25 
หัวหน้าฝ่าย
ค้าน 

      

ผู้สนับสนุน
คนที่1 

      

ผู้สนับสนุน
คนที่2 

      

หัวหน้าฝ่าย
ค้านสรุป 

      

 
 

 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 

แบบประเมินการจัดนิทรรศการ 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………. 
 
คุณภาพของนิทรรศการ ก าหนดค่าดังนี้   ๔ = ดีมาก๓ = ดี        ๒ = พอใช้      ๑ = ควรแก้ไข 
 

รายการที่ประเมิน ผลการประเมิน 
 ๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้านโครงสร้าง 

๑.  ขนาดตัวอักษร………………………………………………. 
๒.  ตัวอักษรมีรูปแบบอ่านง่าย………………………………….. 
๓.  การใช้ส…ี…………………………………………………… 
๔.  การออกแบบ………………………………………………… 

ด้านเนื้อหา 
๑.  ความถูกต้องของเนื้อหา……………………………………. 
๒.  ความต่อเนื่อง………………………………………………. 
๓.  ความครบถ้วนของเนื้อหาที่เสนอ…………………………… 

ดา้นการน าไปใช้ 
๑.  การติดตั้งบอร์ดตาม floorplan…………………………….. 
๒.  ความสะดวกในการชม…………………………………….. 
๓.  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก…………………………….. 

    

รวมคะแนน………………     
 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
  


