
๑ 

 

 

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

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 ๔๑๗๔๘๐๑  ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทางคลินิก  
     (Leadership and Clinical  Nursing  Administration  and   Management) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๒ ( ๒-๐-๔ ) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาชีพ หมู่วิชาบริหารการพยาบาล 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร.เรืองอุไร           อมรไชย   โทร ๐๙๑-๐๑๖๘๐๑๐ 
E mail : r1amorn@gmail.com   

อาจารย์เสาวรี                   เอ่ียมละออ โทร ๐๘๑-๘๑๖๒๔๑๔   
E mail : a.saowareewriter@gmail.com 

 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ ดร.เรืองอุไร           อมรไชย   E mail : r1amorn@gmail.com   
อาจารย์เสาวรี                   เอ่ียมละออ E mail : a.saowareewriter@gmail.com 
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา E mail : Sombut.pr@gmail.com 
อาจารย์จุฑารัตน์      ผู้พิทักษ์กุล      E mail : poopitukkul@gmail.com 
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล E mail : an.nuttaya@gmail.com 

 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
  - 
๘. สถานที่เรียน 
        ห้อง NU 5๐๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๙. วันที่จัดท า หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
        ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



๒ 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    อธิบายแนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน าและการบริหารทั่วไป  การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร
บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล  การเป็นผู้น าทางการพยาบาลและการบริหารคุณภาพทางการ
พยาบาลในสถานบริการทุกระดับ  โดยค านึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย  
วัตถุประสงค ์
 ๑. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการบริหารได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. อธิบายแนวคิดการเป็นผู้น าทางการพยาบาลได้ถูกต้อง 
 ๓. อธิบายการบริหารการพยาบาลและการบริหารบริการสุขภาพได้อย่างถกูต้อง 
 ๔. อภิปรายประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วยได้ 
๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยผลจากการประเมินใน มคอ.๕ ปีที่ผ่านมาเสนอให้มีการ
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
  ๑. เนื้อหารายวิชาทันสมัยแต่เข้าใจยาก  ควรปรับเนื้อหาให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น 
  ๒. เนื้อหารายวิชาควรเสริมเรื่องบทบาทการเป็น Incharge,  Leader,  Member และวิธีการรายงาน
แพทย์ 
        การพัฒนาการเรียนการสอน ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมเติมเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น Incharge,  Leader,  Member และ Case  
Manager ในบทที่ ๔ หัวข้อเรื่อง การบริหารหอผู้ป่วย  
  ๒. มีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดหาสื่อประเภทวิดีโอคลิปต่างๆ จากเวปไซด์ยูทูป (YouTube) หรือ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
  ๓. พัฒนานักศึกษาให้สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence  based  
nursing  practice) มาประกอบการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
  ๔. น าสถานการณ์ด้านจริยธรรมทางการบริหารการพยาบาลมาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อให้นักศึกษา
สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ 
  ๕. ก าหนดวิธีการส่งงานของนักศึกษาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของรายวิชาเพ่ือเพ่ิมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  

๒.๓ การบูรณาการวิชา 
1.1.  ไม่มี          
1.2.  มี            

1.2.1.√ ภายในวิชา  ……………………………………. 
1.2.2. ระหว่างวิชา บูรณาการกับรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก 
1.2.3.   ระหว่างคณะ     ………………………….. 

1.3.    อ่ืนๆ โปรดระบุ  



๓ 

 

 

     การบริการวิชาการแก่สังคม 
     งานวิจัย 
   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๒.๔ การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  
ชื่อการอบรบ การบันทึกทางการพยาบาล  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน 
ช.มของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

๑. 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๕ การวิเคราะห์การ
บริหารคุณภาพทางการ
พยาบาลในสถานบริการ
ทุกระดับโดยค านึงถึง
หลักการดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวมบนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
สิทธิผู้ป่วย 

๒ ประเด็นที่บูรณาการการอบรมกับ
รายวิชา โดยปรับเนื้อหาบทท่ี ๕ 
หัวข้อย่อยเรื่องการบันทึกและ
การรายงานทางการพยาบาล 
  ให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหา
ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
 

สัปดาห์ที่ ๑๔ 
วันที่ ๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๓.๑ ค าอธิบายรายวิชา 
    แนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน าและการบริหารทั่วไป  การบริหารจัดการองค์กรการบริหารบริการ
สุขภาพและการบริหารการพยาบาล  การเป็นผู้น าทางการพยาบาลและการบริหารคุณภาพทางการพยาบาลใน
สถานบริการทุกระดับ  โดยค านึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สิทธิผู้ป่วย  
๓.๒ จ านวนชั่วมมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
      ๓๐ ชั่วโมง 
 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง ๘ ชั่วโมง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

- - ๔ ชั่วโมง (ตาม requirement 
ของรายวิชา ตามหลักสูตร) 
- เพ่ิมตามศักยภาพของผู้เรียน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา 

 
๓.๓ จ านวนชั่วมมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 



๔ 

 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๔.๑ การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 
ผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นสุดรายวิชานี้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้หลัก 

- มีความรับผิดชอบต่อการ 
กระท าของตนเอง  ตลอดจนผล
การปฏิบัติงาน (๑) 
- เสียสละและมีจิตอาสา (๒) 
- มีระเบียบวินัย  และซื่อสัตย์ (๓) 
- เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร (๘) 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งใน
การด ารงตนและการปฏิบัติงาน
(๑๐) 

ผลการเรียนรู้รอง 
- มีจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ(๔) 
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์(๕) 
- ควบคุมตนเองได้ (๖) 
- แยกแยะความถูกต้อง  ความดี  
และความชั่วในการบริหารการ
พยาบาลได้ (๗) 
- มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ด ารงชีพ  และการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการพยาบาล (๙) 

  
๑.๒ กลยุทธ์การสอน 
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการมรีะเบียบวินัย ได้แก่  การ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน  การแต่ง
กาย และความประพฤติ ในช่วง
เวลาการปฐมนิเทศรายวิชา และใน
การสอนทุกครั้ง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 

 
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
- ประเมินการมีระเบียบวินัยในการ
เรียน จากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน  การแต่งกาย 
และความประพฤติ 
 
 



๕ 

 

 

ผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นสุดรายวิชานี้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
๒.ความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้หลัก 
-  มีความรู้ในด้านศาสตร์การ 
บริหาร  เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
การบริหาร  กระบวนการบริหาร  
หลักและเทคนิคการบริหารการ
พยาบาลที่ม ี แนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้น า  การเป็นผู้น าทางการ
พยาบาล  การบริหารหอผู้ป่วย 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาลในสถานบริการ
ทุกระดับ  โดยค านึงถึงหลักการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบนพ้ืนฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิ
ผู้ป่วย (๒) 

ผลการเรียนรู้รอง 
- มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัย
และวิทยาการทีท่ันสมัย(๕) 

 
๒.๒ กลยุทธ์การสอน 
- สอนแบบบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย 
- การถามตอบในชั้นเรียน โดยใช้
ค าถามปลายเปิดเพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์ 
- การทบทวนความรู้ผ่านบทเรียน
ออนไลน์ 
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตใน      
ชั้นเรียน แนะน าสื่อประเภทวิดีโอ 
คลิปต่างๆ หนังสือ รายงานการ
วิจัย และบทความวิจัยเพื่อส่งเสริม
การอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง 
และรู้จักใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence  based  nursing  
practice) มาประกอบการเรียนรู้
การบริหารจัดการทางการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม 
- การศึกษาดูงาน 
- การจัดท าโครงการบรรยายพิเศษ
การบริหารคุณภาพทางการ
พยาบาลโดยวิทยากรจากภายนอก 

 
๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
- การสอบกลางภาค   
- การสอบปลายภาค 
- การท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ผลการเรียนรู้หลัก 
- สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และเป็นระบบ (๑) 
- สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ทั่วไปด้านการพยาบาลโดยใช้
ความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐาน
เพ่ือให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
(๒) 
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายและ
น าข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง  และ
แก้ไขปัญหาในการบริหารหอผู้ป่วย
อย่างมีวิจารณญาณ (๓) 

 
๓.๒ กลยุทธ์การสอน 
- บรรยายโดยสอดแทรกประเด็น 
ปัญหาจริยธรรมในการบริหาร
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ประเด็นปัญหาจริยธรรมดังกล่าว  
- การถามตอบในชั้นเรียน โดยใช้
ค าถามปลายเปิดเพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์ 
- สรุปความรู้จากบทเรียนโดยใช้
แผนผังความคิด  
 

 
๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
- ประเมินจากการสรุปความรู้ใน
บทเรียนโดยใช้แผนผังความคิด 
- การน าเสนอผลการอภิปราย
ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการ
บริหาร 

 



๖ 

 

 

ผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นสุดรายวิชานี้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้หลัก 
- มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  กลุ่มคน
ชุมชนและในท้องถิ่น  ตลอดจน
สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
(๑)   
ผลการเรียนรู้รอง 
- แสดงความเป็นผู้น า  และผู้ตาม
ในการท างานเป็นทีม  (๒) 
- แสดงความเป็นผู้น าในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในทีมในสถานการณ์เฉพาะหน้า  
(๓) 
- มีความเคารพและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม (๔) 
- มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง(๕) 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
วิชาชีพและชุมชน(๖) 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคมนมลยี
สารสนเทศ 
๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคมนมลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้หลัก 
- มีทักษะในการน าเสนอรายงาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (๔) 
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูลจาก
สถานการณ์อ่านวิเคราะห์  และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่เพ่ือนใน
การเรียนกลุ่มย่อย (๒) 

 
 
๔.๒ กลยุทธ์การสอน 
- มอบหมายงานกลุ่ม  และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม และความรับผิดชอบ ได้แก่ 
การศึกษาดูงาน  และการจัดท า
โครงการบรรยายพิเศษการบริหาร
คุณภาพทางการพยาบาล 
- ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานผ่าน 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ของรายวิชา
เพ่ือเพ่ิมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ กลยุทธ์การสอน 
- วิเคราะห์ข้อมูลสถานที่ศึกษา    
ดูงานจากรายงานประจ าปี และ
ข้อมูลในหน่วยงาน  
- วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ 
บรรยายพิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาลโดยใช้สถิติท่ี
เหมาะสม 
- สาธิตการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
สื่อประเภทวิดีโอ คลิปต่างๆ  

  
 
๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานลุ่มการศึกษา
ดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- พฤติกรรมการท างานกลุ่มการ
จัดท าโครงการบรรยายพิเศษการ
บริหารคุณภาพทางการพยาบาล 
การแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่าย
ต่างๆ  
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
บรรยายพิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผล 
- รายงานการศึกษาดูงาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
บรรยายพิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
- การน าเสนอผลงานด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   
 



๗ 

 

 

ผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นสุดรายวิชานี้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
- มีทักษะในการสื่อสาร  ภาษาไทย  
ทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  
โดยกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  
และเขียนรายงาน (๓) 
 

หนังสือ รายงานการวิจัย และ
บทความวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
รายวิชา เพื่อใช้ในกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตในชั้นเรียน  
- มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นหา
สื่อประเภทวิดีโอ คลิปต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัรายวิชา คนละ ๑ ชิ้น  
- มอบหมายให้นักศึกษาอ่านและ
สรุปใจความส าคัญจากสื่อประเภท
หนังสือ รายงานการวิจัย หรือ
บทความวิจัยตามความสนใจ คน
ละ ๑ ฉบับ 
- ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานผ่าน 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ของรายวิชา
เพ่ือเพ่ิมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 
 
สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ ๑ 
วันที่ ๗ 
สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๙.๓๐ น. 

- ปฐมนิเทศรายวิชา 
- เตรียมการศึกษาดูงานที่สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  จังหวัดนนทบุรี  
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ - แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาออกเป็น ๕ กลุ่ม และก าหนดประเด็น
ในการศึกษาดูงาน กลุ่มละ ๑ ประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 

๑ - แนะน าการเรียนการสอน
รายวิชา การมอบหมายงาน
ก าหนดการและวิธีการ 
ส่งงาน 
- แนะน ากิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิตในชั้นเรียนส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
- สาธิตการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ สื่อประเภทวิดีโอ 
คลิปต่างๆ  หนังสือ รายงาน
การวิจัย และบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพ่ือใช้
ในกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตใน
ชั้นเรียน  
- มอบหมายให้นักศึกษาสืบ
ค้นหาสื่อประเภทวิดีโอ คลิป
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
คนละ ๑ ชิ้น  
- มอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
และสรุปใจความส าคัญจาก
สื่อประเภทหนังสือ รายงาน
การวิจัย หรือบทความวิจัย
ตามความสนใจ คนละ ๑ 
ฉบับ 

อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ ๑ 
วันที่ ๗ 
สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๙.๓๐-
๑๑.๓๐ น. 

บทที่ ๑ แนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน า
และการบริหารทั่วไป   
  ๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
  ๑.๒ ความส าคัญของการบริหาร 
  ๑.๓ แนวคิดการบริหาร 
  ๑.๔ หลักการบริหาร 
  ๑.๕ ทฤษฎีการบริหาร 

๒ 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ในชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 

 



๙ 

 

 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

  ๑.๖ หน้าที่ของการบริหาร 
  ๑.๗ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร 

สัปดาห์ที่ ๒ 
วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที่ ๑ แนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน า
และการบริหารทั่วไป (ต่อ) 
  ๑.๘  กระบวนการบริหาร 
    ๑.๘.๑ การวางแผน 
    ๑.๘.๒ การจัดองค์การ 
    ๑.๘.๓ การมอบหมายงาน 
    ๑.๘.๔ การอ านวยการ 
    ๑.๘.๕ การประสานงาน 
    ๑.๘.๖ การควบคุมติดตามและการ
ประเมินผล 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ในชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 

อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
 
 
 

สัปดาห์ที่ ๔ 
วันที่ ๒๘ 
สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที่ ๑ แนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน า
และการบริหารทั่วไป  (ต่อ) 
   ๑.๙ ผู้บริหารทางการพยาบาล 
     ๑.๙.๑ ความหมายของการบริหารการ
พยาบาล 
     ๑.๙.๒ สมรรถนะของผู้บริหาร 
     ๑.๙.๓ คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหาร 
     ๑.๙.๔ บทบาทของผู้บริหารการพยาบาล
ในสถานบริการสุขภาพ 
   - ผู้บริหารการพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
   - ผู้บริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
   - ผู้บริหารการพยาบาลระดับตติยภูมิ 
     ๑.๙.๕ ความส าคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารทางการพยาบาล 
     ๑.๙.๖ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารทางการ
พยาบาล  

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 
- บทเรียนออนไลน์ 
- สรุปความรู้ของบทที่ ๑ 
เป็นแผนผังความคิด ส่งไม่
เกินวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
 

อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา 
 
 

สัปดาห์ที่ ๔ 
วันที่ ๒๘ 
สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. 

บทที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร
บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล  
  ๒.๑ แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร 
  ๒.๒ หลักการบริหาร 
      - หลักการบริหารบุคคล 
      - หลักการบริหารพัสดุ  
  ๒.๓ การบริหารงานงบประมาณหอผู้ป่วย 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 

อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา  
 

สัปดาห์ที่ ๕ บทที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร ๒ - บรรยาย อ.จุฑารัตน์  



๑๐ 

 

 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

วันที่ ๔ 
กันยายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 
 

บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล 
(ต่อ) 
   ๒.๔ การบริหารระบบ 
   ๒.๕ การพัฒนาองค์กร 
   ๒.๖ เทคนิคการบริหาร 
     - การเจรจาต่อรอง 
     - การตัดสินใจแก้ปัญหา 
     - การจัดการเวลา  

 
 
 
 
 
 
 

- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 
- บทเรียนออนไลน์ 
 

ผู้พิทักษ์กุล 
 

สัปดาห์ที่ ๖ 
วันที่ ๑๑ 
กันยายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๐๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร
บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล 
(ต่อ) 
   ๒.๖ เทคนิคการบริหาร (ต่อ) 
     - การจัดการความขัดแย้ง 
     - การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     - การน าการเปลี่ยนแปลง 

๒ 
 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่มกรณีตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาจรยิธรรมใน
การบริหาร 
- ศึกษาค้นคว้า  
- สรุปความรู้ของบทที่ ๒ 
เป็นแผนผังความคิด ส่งไม่
เกินวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘ 

อ.เสาวรี   
เอ่ียมละออ 
 

สัปดาห์ที่ ๗ 
วันที่ ๑๘ 
กันยายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

บทที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร
บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล 
(ต่อ) 
- ศึกษาดูงานที่สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)  จังหวัดนนทบุรี 
- ก าหนดประเด็นที่ให้ศึกษา  กลุ่มละ 1 
ประเด็น 
 

๓ 
 

- ศึกษาดูงาน 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- แต่ละกลุ่มจัดท ารายงาน
การศึกษาดูงาน  ส่งไม่เกิน
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
เตรียมการน าเสนอในวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

- อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
- อ.เสาวรี  
เอ่ียมลออ 
- อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา 
- อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
- อ. ณัฐธยา  
อังคประเสริฐกุล 

สัปดาห์ที่ ๘ 
วันที่ ๒๕ 
กันยายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

สอบกลางภาค   อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
 

สัปดาห์ที่ ๙ 
วันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

บทที่ ๓ การเป็นผู้น าทางการพยาบาล 
   ๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า 
   ๓.๒ คุณลักษณะผู้น า 

๒ 
 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  

อ.เสาวรี   
เอ่ียมละออ 
 



๑๑ 

 

 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

เวลา ๘.๐๐-
๑๐.๓๐ น. 

   ๓.๓ การพัฒนาผู้น า 
   ๓.๔ การพัฒนาทีมงาน  

 
 

- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 
- สรุปความรู้ของบทที่ ๓ 
เป็นแผนผังความคิด ส่งไม่
เกินวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สัปดาห์ที่ ๑๐ 
วันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๐๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที่ ๔ การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล
ในสถานบริการทุกระดับ 
   ๔.๑ แนวคิดการประกันคุณภาพทางการ
พยาบาล 
   ๔.๒ ระบบคุณภาพ 
   ๔.๓ มาตรฐานการพยาบาล 
   ๔.๔ การนิเทศทางการพยาบาล  
         - ความหมาย 
         - กระบวนการนิเทศ 
         - การวางแผนการนิเทศ 
         - การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 
         - การประเมินผลงาน 

๒ - บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 
- บทเรียนออนไลน์ 

- อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
 
 

สัปดาห์ที่ ๑๑ 
วันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 
 

บทที่ ๔ การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล
ในสถานบริการทุกระดับ (ต่อ) 
๔.๕ การวางแผนยุทธศาสตร์ 
๔.๖ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
        - ความหมาย 
        - การสรรหา 
        - การรักษาบุคลากร 
        - การพัฒนาบุคลากรและการใช้
ประโยชน์ 
        - วินัยและการลงโทษ  
๔.๗ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล 

๒ 
 
 
 
 

 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่มกรณีตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาจริยธรรมใน
การบริหาร 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 

อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา 
 

สัปดาห์ที่ ๑๓ 
วันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที่ ๔ การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล
ในสถานบริการทุกระดับ(ต่อ) 
๔.๘ การบริหารหอผู้ป่วย 
     - การวางแผน 
     - การจัดระบบงาน 
     - การจัดอัตราก าลัง 
     - การบริหารความเสี่ยง 
     - การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒  - บรรยาย 
- อภิปราย 
- ศึกษาค้นคว้า  
- การท าแบบฝึกหัดท้าย
ชั่วโมง 
- สรุปความรู้ของบทที่ ๔ 
เป็นแผนผังความคิด ส่งไม่
เกินวันที่ ๖ พฤศจิกายน 

อ.เสาวรี  
เอ่ียมละออ 



๑๒ 

 

 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

     - บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น 
Incharge,  Leader,  Member และ Case  
Manager 

๒๕๕๘ 
 

สัปดาห์ที่ ๑๔ 
วันที่ ๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

บทที ่๕ การวิเคราะห์การบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาลในสถานบริการทุกระดับมดย
ค านึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
สิทธิผู้ป่วย 

- การบันทึกและการ 
รายงานทางการพยาบาล 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- สิทธิผู้ป่วย 

๒  - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่มกรณีตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาจริยธรรมใน
การบริหาร 
- ศึกษาค้นคว้า  
- บทเรียนออนไลน์ 
- สรุปความรู้ของบทที่ ๕ 
เป็นแผนผังความคิด ส่งไม่
เกินวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

อ. ณัฐธยา  
อังคประเสริฐกุล   

สัปดาห์ที่ ๑๕ 
วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

น าเสนอผลการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ทางคลินิก 

๒  
 

- น าเสนอรายงาน 
การศึกษาดูงาน 

- อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
- อ.เสาวรี  
เอ่ียมลออ 
- อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา 
- อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
- อ. ณัฐธยา  
อังคประเสริฐกุล 

สัปดาห์ที่ ๑๖ 
วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

โครงการบรรยายพิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล  
 

๓  
 

-น.ศ.จัดท าโครงการบรรยาย
พิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาลด้วยตนเอง 
โดยการแบ่งกลุ่มย่อย    
เป็นฝ่ายต่างๆ  
 
 

วิทยากรจาก
โรงพยาบาล
นครปฐม 
อาจารย์ผู้สอนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มีดังนี้ 
- อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
- อ.เสาวรี  
เอ่ียมลออ 
- อ.สมบัติ 
ประทักษ์ 
กุลวงศา 



๑๓ 

 

 

สัปดาห์/วัน
เดือนปี/เวลา 

หัวข้อเรื่อง ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

- อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล 
- อ. ณัฐธยา  
อังคประเสริฐกุล 

สัปดาห์ที่ ๑๗-
๑๘ 
วันที่ ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๕๘ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

สอบปลายภาค   อ.ดร.เรืองอุไร  
อมรไชย 
 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ก าหนด สัดส่วนของการประเมินผล 
ทักษะด้านความรู้ (๑) 

 
การสอบ 
- สอบกลางภาค (บทท่ี ๑-๒)  
- สอบปลายภาค (บทท่ี ๓-๕) 
- การท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง 

 
๘  

 ๑๘ 
๑-๕, ๙-๑๐,  

๑๒-๑๓ 

 
๓๕ % 
๓๐ % 
๑๐ % 

ทักษะด้านคุณธรรม 
 จริยธรรม (๒) 

 

ระเบียบวินัยในการเรียน 
- การเข้าชั้นเรียน 
- การส่งงาน 
- การแต่งกาย 
- ความประพฤติ 

ตลอดเทอม ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ทักษะทางปัญญา (๓) - แผนผังความคิด (ท าเมื่อสิ้นสุดแต่ละบท) 
- การอภิปรายกลุ่มกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาจริยธรรมในการบริหาร 

๔, ๖, ๙, ๑๓, ๑๔ 
๖, ๑๑, ๑๔ 

๕ % 
๕ % 

ทักษะ ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔) 

- รายงานการศึกษาดูงาน 
- ชิ้นงานของกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตใน   
ชั้นเรียน 
 
 
 

๗ 
๑-๒ 

๓ % 
๔ % 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (๕) 

- การน าเสนอผลการศึกษาดูงาน 
- การจัดท าโครงการบรรยายพิเศษ 
การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล 

๑๕ 
๑๖ 

 

๓ % 
๕ % 



๑๔ 

 

 

 
ก าหนดเวลาการส่งงานของนักศึกษา และการมอบหมายงาน 
 

ชิ้นงาน ก าหนดการส่งงาน 
๑. แผนผังความคิด  
     - สรุปความรู้บทที่ ๑   
     - สรุปความรู้บทที ่๒   
     - สรุปความรู้บทที่ ๓   
     - สรุปความรู้บทที่ ๔   
     - สรุปความรู้บทที่ ๕ 

 
ไม่เกินวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ไม่เกินวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ไม่เกินวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ไม่เกินวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ไม่เกินวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒. ชิ้นงานของกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในชั้นเรียน 
     - สืบค้นหาสื่อประเภทวิดีโอ คลิปต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา คนละ ๑ ชิ้น (อธิบายประกอบสื่อว่า
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดในรายวิชา จ านวน 3 บรรทัด)  
     - อ่านและสรุปใจความส าคัญจากสื่อประเภท
หนังสือ รายงานการวิจัย หรือบทความวิจัยตามความ
สนใจ คนละ ๑ ฉบับ (โดยออกแบบการน าเสนอให้
ผู้อ่านสนใจ) 

 
ไม่เกินวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
ไม่เกินวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๓. รายงานการศึกษาดูงาน ไม่เกินวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๔. การจัดท าโครงการบรรยายพิเศษการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
     - น าเสนอการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ  
     - รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
ไม่เกินวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
ไม่เกินวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 
กาญจนา  จันทร์ไทย และคณะ. (๒๕๕๔). การประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพ 
    การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์. 
ธัญรดี  จิรสิทธิปก และคณะ. (๒๕๕๑). มาตรฐานการพยาบาลในมรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : องค์การ 
   สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
นิตยา  ศรีญาณลักษณ์. (๒๕๕๒). การบริหารการพยาบาล. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ  สถาบัน 

พระบรมราชชนก. 
บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร. (๒๕๕๑). ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รัชนี อยู่ศิริ. (บรรณาธิการ). (๒๕๕๑). การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์. 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (๒๕๕๑). การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาล 
   สภากาชาดไทย. 
ส านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๔๗). การบริหารการพยาบาลแนวใหม่. 
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หมวดที่ 7  การประเมิน  และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชามดยนักศึกษา 



๑๗ 

 

 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการศึกษา กับนักศึกษา ในระหว่างเรียน     
หลังการสอบกลางภาค และภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน   

- ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- สร้างแบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มในระหว่างการเรียน  

          - แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
- การสนทนากลุ่มระหว่างทีมผู้สอนถึงการก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาแบบมีส่วนร่วม   
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอนโดยให้นักศึกษาประเมินการสอน มีการให้อาจารย์        
ผู้ประเมินรายวิชาได้รับทราบผลประเมินการสอน  

- ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาความรู้ การพัฒนาผลการสอบ/การเรียนรู้ การวิพากษ์ข้อสอบ การ
จัดท าแนวทางการออกข้อสอบของรายวิชา พร้อมก ากับติดตามแผนการสอนในทุกหัวข้อของ
ผู้สอนพร้อมผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหากับผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ โดยน าผลการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และ
ผลการประเมินอย่างเป็นระยะๆเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการวิชาการคณะ เพื่อให้คณะฯน าไปวางแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  

- วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ของรายวิชาแบบปรับทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมิน รวมทั้งลองปฏิบัติ และ
ปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

๓. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา

ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน 
- คณะกรรมการจัดการให้ค าแนะน าและก ากับติดตามแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  
- รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้คณะฯน าไปวางแผนการพัฒนาความรู้ของ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ของรายวิชา 
โดยปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมิน รวมทั้งลองปฏิบัติ และ
ปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

เปรียบเทียบกับคะแนนจากการสอบ  คะแนนรายงานโครงการ และคะแนนพฤติกรรมของ 
๕. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประเมินรายวิชา    
- การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบ (ค่าความยาก-ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น) จัดท าคลัง

ข้อสอบ 
- มีการทบทวนปรับผู้สอนโดยเชิญผู้สอนที่มาจากการปฏิบัติการจริงในระบบสุขภาพ 
- มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือให้เป็นการก ากับทิศทาง

ในการพัฒนาการสอนให้ตรงตามหลักการของการประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและตามที่
สภาวิชาชีพก าหนด    



๑๘ 

 

 

 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                อาจารย์ ดร.เรืองอุไร  อมรไชย 
                วันที่   ๔ มิถุนายน   ๒๕๕๘     
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                อาจารย์เสาวรี   เอี่ยมละออ 
                วันที่   ๔ มิถุนายน   ๒๕๕๘     
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ    
                   วันที่   ๔ มิถุนายน   ๒๕๕๘   
   
ลงชื่อ……………………………………………………………..คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ์) 
               วันที่    ๕ มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปภาระงานสอนภาคทฤษฎี 
รายวิชาภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทางคลินิก  ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล จ านวนชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวนชั่วโมง
สอนแบบ 
มีส่วนร่วม 

จ านวนภาระงาน/
ภาคการศึกษา 

ลงช่ือ 
รับทราบ 

๑ อาจารย์ ดร.เรืองอุไร   
อมรไชย 

๔ ๘ ๑๒/๑๕=๐.๘๐  

๒ อาจารย์เสาวรี เอีย่มละออ ๖ ๘ ๑๔/๑๕=๐.๙๓  
๓ อาจารยส์มบัติ  

ประทักษ์กุลวงศา     
๖ ๘ ๑๔/๑๕=๐.๙๓  

๔ อาจารย์จุฑารัตน์  
ภู่พิทักษ์กุล 

๔ ๘ ๑๒/๑๕=๐.๘๐  

๕ อาจารยณ์ัฐธยา   
อังคประเสริฐกุล 

๒ ๘ ๑๐/๑๕=๐.๖๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  วิชาภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทางคลินิก  
 



๒๐ 

 

 

พฤติกรรม 
หัวข้อ 

ความรู ้ ความ
เข้าใจ 

การน า 
ไปใช ้

วิเคราะห ์
สังเคราะห ์

รวม ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

จ านวน
ชั่วมมง 

หัวข้อ        

๑ แนวคิด  หลักการและทฤษฎีการน า
และการบริหารทั่วไป   
  ๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
  ๑.๒ ความส าคัญของการบริหาร 
  ๑.๓ แนวคิดการบริหาร 
  ๑.๔ หลักการบริหาร 
  ๑.๕ ทฤษฎีการบริหาร 
  ๑.๖ หน้าที่ของการบริหาร 
  ๑.๗ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร 
  ๑.๘  กระบวนการบริหาร 
  ๑.๙ ผู้บริหารทางการพยาบาล      

๕ ๕ ๗ ๕ ๒๒ ๓ ๖ 

๒ การบริหารจัดการองค์กรการบริหาร
บริการสุขภาพและการบริหารการ
พยาบาล  
  ๒.๑ แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร 
  ๒.๒ หลักการบริหาร 
  ๒.๓ การบริหารงานงบประมาณหอ
ผู้ป่วย 
  ๒.๔ การบริหารระบบ 
  ๒.๕ การพัฒนาองค์กร 
  ๒.๖ เทคนิคการบริหาร 
     - การเจรจาต่อรอง 
     - การตัดสินใจแก้ปัญหา 
     - การจัดการเวลา  
     - การจัดการความขัดแย้ง 
     - การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     - การน าการเปลี่ยนแปลง      

๗ ๗ ๕ ๕ ๒๔ ๒ ๖ 

รวมข้อสอบกลางภาค     ๖๐   

๓ การเป็นผู้น าทางการพยาบาล 
   ๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า 
   ๓.๒ คุณลักษณะผู้น า 
   ๓.๓ การพัฒนาผู้น า 
   ๓.๔ การพัฒนาทีมงาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๔ ๒ 
 
 

 ๔ การบริหารคุณภาพทางการ ๕ ๘ ๘ ๕ ๒๖ ๑ ๖ 



๒๑ 

 

 

พฤติกรรม 
หัวข้อ 

ความรู ้ ความ
เข้าใจ 

การน า 
ไปใช ้

วิเคราะห ์
สังเคราะห ์

รวม ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

จ านวน
ชั่วมมง 

พยาบาลในสถานบริการทุกระดับ 
   ๔.๑ แนวคิดการประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
   ๔.๒ ระบบคุณภาพ 
   ๔.๓ มาตรฐานการพยาบาล 
   ๔.๔ การนิเทศทางการพยาบาล 
   ๔.๕ การวางแผนยุทธศาสตร์ 
   ๔.๖ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   ๔.๗ การจัดการความรู้สู่ความเป็น
เลิศทางการพยาบาล 
   ๔.๘ การบริหารหอผู้ป่วย     
๕. การวิเคราะห์การบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาลในสถานบริการทุก
ระดับมดยค านึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมบนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย 
    - การบันทึกและการรายงาน
ทางการพยาบาล 
    - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    - สิทธิผู้ป่วย 

๓ ๕ ๕ ๓ ๑๖ ๕ ๒ 

 

รวมข้อสอบปลายภาค 
 

     

๕๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

แบบส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา  ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทางคลินิก 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

กลุ่มวิชา  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
รายวิชา  ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทางคลินิก   จ านวนหน่วยกิต  ๒  หน่วยกิต 
ประธานรายวิชา  อาจารย์ ดร.เรืองอุไร  อมรไชย  อาจารย์เสาวรี  เอ่ียมลออ 
๑. หนังสือ ต าราหลักที่ใช้ประกอบการสอน 
ประเภทหนังสือ/ต าราหลัก จ านวนทั้งหมด ความเพียงพอ จ านวนที่ต้องการสั่งซ้ือ/ส าเนา 

เพียงพอ ไม่พียงพอ 
๑. ภาษาไทย ๒๗  √  ส าเนา จ านวน ๑๖ เล่ม 
๒. ภาษาต่างประเทศ ๘  √  
 
จ านวน/รายช่ือหนังสือที่ต้องการสั่งซ้ือ  - ไม่มี – 
 
๒. วารสารในประเทศและต่างประเทศ    - ไม่มี – 

ประเภทวารสาร จ านวนทั้งหมด ความเพียงพอ จ านวนที่ต้องการสั่งซ้ือ/ส าเนา 
เพียงพอ ไม่พียงพอ 

๑. ภาษาไทย     
๒. ภาษาต่างประเทศ     
 
จ านวนวารสารที่ต้องการสั่งซื้อ  - ไม่มี – 
 
๓. สื่อการสอน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุ่น)  วัสดุการศึกษา 
 

ประเภท จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่ต้องการสั่งซ้ือ/จัดท า เหตุผล
ประกอบ 

หมายเหตุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๑. สื่อการสอน (CD) 
 

     

๒. ครุภัณฑ์ทางการ 
ศึกษา 

     

๓. วัสดุการศึกษา 
  ๓.๑ เครื่องมือ /
อุปกรณ์ 
  ๓.๒ วัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง 

     

รายชื่อ/จ านวน สื่อการสอน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุการศึกษาที่ต้องการสั่งซื้อ 
หมายเหตุ ถ้าสั่งซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุการศึกษาที่ราคาเกินกว่า ๕,๐๐๐  บาท กรุณาแนบแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
 



๒๓ 

 

 

๔. การใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา 
รายละเอียด/
หัวข้อการ

สอน 

จ านวนกลุ่ม
และจ านวน
นักศึกษาต่อ

กลุ่ม 

จ านวนครั้ง
ที่ใช้ในการ
เรียนการ

สอน 

พื้นที่/ห้องที่
ต้องการ 

วัน/เวลาที่
ใช้ 

จ านวนครั้ง
ที่นักศึกษา

พัฒนา
ตนเอง 

วัน/เวลาที่
นักศึกษาใช้ 

- เตรียม
การศึกษา 
ดูงานและ
การน าเสนอ 
- เตรียมการ
จัดท า
โครงการ
บรรยาย
พิเศษ 

๕ กลุ่ม ๆ ละ 
๑๐ คน รวม
เป็น ๕๐ คน 
 

๒ ครั้ง ห้องเรียน เดือน
กันยายน-
ตุลาคม 

ตามอัธยาศัย วันศุกร์ 

 
หมายเหตุ 
 ท่านมีความต้องการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ (ถ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ) ห้องเรียนแน่น 
ขอใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชร่วมด้วย 
 
๕. การใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/พาหนะรถรับส่งนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน / ปฐมนิเทศ / การประสานงาน 

ทรัพยากร
ภายในที่

ต้องการใช้ 

เหตุผล จ านวน
นักศึกษาที่ 

เข้าใช้ 

จ านวนครั้ง วันเวลาที่ใช้ ผลการ
ประหยัด

งบประมาณ 
รถบัสใหญ่ ๑ 
คัน 
รถตู้ ๑ คัน 

ศึกษาดูงานที่ 
สถาบันรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล 
(สรพ.)  จังหวัด
นนทบุรี 

๕๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

 

รถตู้  - ประสานงาน
กับวิทยากร รพ.
นครปฐม เพื่อ
มาบรรยายใน
โครงการ
บรรยายพิเศษ 
- รับ-ส่ง
วิทยากร 

๒ คน  
อาจารย์ ๒ คน 

๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

 



๒๔ 

 

 

๖. การใช้ทรัพยากรภายนอก ได้แก่  อาจารย์พิเศษ  แหล่งฝึกปฏิบัติ  อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
ทรัพยากร
ภายนอกที่
ต้องการใช้ 

เหตุผลที่เลือก จ านวน
นักศึกษาที่ 
ปฏิบัติ (ต่อ

มรงพยาบาล) 

จ านวนวัน / 
ชม. 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

วิทยากรจาก
โรงพยาบาล
นครปฐม 

วิทยากรมี
ประสบการณ์
สูงด้านการ
บริหารคุณภาพ
ทางการ
พยาบาล  
จ านวน ๑ คน 

   ค่าบรรยาย 
จ านวน ๓ ชม.ๆ
ละ ๖๐๐ บาท 

รวมเป็น 
๑,๘๐๐ บาท 

 
สรุป 
๑. จ านวนแหล่งฝึกปฏิบัติ……………….แห่ง 
๒. จ านวนอาจารย์พี่เลี้ยง……………………คน 
๓. จ านวนอาจารย์พิเศษ (วิทยากร)……๑……. คน (ภาคทฤษฎี) 
๔. การวิเคราะห์งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภาคทฤษฎี 
รายการ จ านวนหน่วย อัตรา/หน่วย จ านวนเงิน ค่าใช้จ่าย/หัว 

๑. ส าเนาหนังสือเพ่ือใช้ในการ
ค้นคว้าของนักศึกษา จ านวน 
๑๖ เล่ม  

๒๐๐ ๓,๒๐๐ บาท  

๒ หมวดค่าตอบแทน 
๑. ค่าวิทยากร 
๒. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
พนักงานขับรถ จ านวน ๑ คน 
๓. ค่าวิทยากรสถานที่ศึกษา  
ดูงาน  จ านวน ๓ ชั่วโมง 

 
๖๐๐ บาท 
๕๐ บาท 

 
๖๐๐ บาท 

 
๑,๘๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 

 
๑,๘๐๐ บาท 

 

 

๓ หมวดค่าใช้สอย 
๑. ค่าอาหารว่าง ๕๕ คน 
๒. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไปกลับ
นนทบุรี 
๓. ค่าเช่ารถหากไม่สามารถจัด
รถได้ (จ านวน ๑ คัน) 
๔. ค่าของที่ระลึก 

 
๓๐ บาท 

๔ 
 

๑๒,๐๐๐ บาท 
 

๕๐๐  บาท 

 
๑,๖๕๐ บาท 
๓,๐๐๐ บาท 

 
๑๒,๐๐๐ บาท 

 
๕๐๐  บาท 

 

 



๒๕ 

 

 

หมายเหตุ ค่าครุภัณฑ์ให้เขียนใบขอค าของบประมาณเพ่ือน ามารวมเป็นแผนของคณะในการท างบประมาณใน 
NLRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


